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Moltíssimes gràcies

Els ciutadans d’arreu del país surten cada nit a les vuit als balcons
i finestres a aplaudir els sanitaris
que es juguen la vida per salvar
la dels altres, moltes vegades sense la protecció adequada. L’agra-

ïment també cal fer-lo extensiu,
entre d’altres, a les Policies Locals, Mossos d’Esquadra, personal de neteja, treballadors de fleques, farmàcies i supermercats,
conductors del transport públic
i un llarg etcètera que cada dia
atenen el públic sense saber si estan o no afectats pel coronavirus.
Tampoc cal oblidar els centenars
de voluntaris que ajuden a confeccionar material de protecció
que no hi ha o que visiten persones grans que viuen soles, entre
moltes altres activitats.

RADIO MARINA

Infectats i col·lapsats

Moltíssismes gràcies, i sobretot,
salut!

ERTOS arreu
Proves de coronavirus a l'Hospital Clínic. Foto ACN

El coronavirus va començar a Wuhan (Xina) i pocs pensaven que en qüestió de setmanes seria una problema d’abast mundial. Desenes de milers d’infectats i de morts, la gent confinada a casa i els sanitaris, en
molts casos sense el material adequat, que es juguen la seva vida per salvar la dels altres. La pandèmia, segons va certificar l’OMS, ha arribat sense disposar d’una vacuna, tot i que en aquests moments ja hi ha diversos estudis per frenar-la. Més informació de la pàgina 2 a la 17 i a la 26 i 27.

Confinats
Nylstar Blanes. Arxiu ACN

Botigues, hotels i molts altres establiments tancats, grans empreses sense
material per poder treballar, les borses d’arreu del món amb mínims històrics, tot a les portes de la Setmana Santa. Una crisi que comença ara i
que ningú pot predir com evolucionarà ni molt menys quan acabarà. Es
tracta d’un fenomen a nivell mundial i en molts casos s’ha optat pels ERTOS. Des del dilluns 30 només poden treballar els serveis bàsics. Pàg. 6

Les autoritats no s’han cansat de
repetir aquestes darreres setmanes que per aturar la propagació
de la malaltia el millor era quedar-se a casa. Es pot sortir a comprar, treballar, visitar un familiar dependent o passejar un gos.
Mossos d’Esquadra i Policies Locals han hagut de fer controls i
fins i tot sancionar a tot aquell
que no ha respectat les ordres de
les autoritats. Pàgs. 4 i 13.

Escoles, instituts i universitats tancades. Foto Yoyo

Recvll i Obreres

Guanyadors de la 56a edició dels Premis Recvll. Foto Yoyo

Obreres 2020 de Santa Cristina. Foto M.A. Comas

Just abans de l’arribada del coronavirus, es van
poder celebrar dos dels actes més tradicionals a
Blanes i Lloret de Mar. A Blanes, es van lliurar els
premis de la 56a edició del concurs literari amb
la presència del President de la Generalitat, Quim
Torra. En el mateix acte es va celebrar el centenari de la revista i pocs dies després, el Govern feia
públic que concedia a Recvll una de les Creus de
Sant Jordi 2020. A Lloret de Mar, coincidint amb
l’Aplec dels Perdons es van presentar oficialment
les obreres d’enguany: Berta Blanch, Laura Reina,
Georgina Latorre i Clàudia Fernández. Pàg. 32 i 21
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L’Ecopropostes ajornat

L’editorial

SELVA - MARESME

Aplaudiments
Arreu del país hi ha gent que ha sortit a aplaudir la feina que estan
fent els serveis sanitaris. Ens adherim a l’aplaudiment col·lectiu.
Metges, infermeres, auxiliars i tots els que hi treballen mereixen
sobradament el reconeixement de la ciutadania, tant pel risc que
assumeixen com per haver de treballar amb mitjans escasos.
Escasos de personal per les famoses retallades, tan escasos que
en alguns llocs fan torns de 12 hores. I també escasos del material apropiat per a l’epidèmia, tan escasos que ni tan sols es poden protegir ells mateixos de forma adequada.
Ja és comprensible que cap estat pugui tenir en dipòsit permanent el material suficient per afrontar qualsevol epidèmia. Costa més d’entendre que no es fessin comandes aviat, quan la insuficiència de reserves ja era evident i es donaven ordres a la
Guàrdia Civil per requisar mascaretes.
L’avantatge d’estar preparats i actuar amb celeritat la podem intuir en aquest quadre dels països del nostre entorn.
Mortalitat per coronavirus fins al diumenge 29 de març de 2020.
• Itàlia - 10.779 		

• Espanya - 6.803

• Alemanya - 541

• França - 2.605

L’Associació Les Ecopropostes de Ràdio Marina, donades les
circumstàncies actuals, ha decidit
ajornar el 25è aniversari al proper
curs escolar.
Els organitzadors del concurs
de medi ambient per a estudiants
de secundària, i enguany per primer cop de primària, ha pres la
decisió d’ajornar la convocatòria
després del tancament de les escoles i instituts coincidint amb la
data límit de presentació d’originals i la dificultat per fixar a hores
d’ara una data per lliurar els premis. L’acte també havia de servir
per a commemorar els 25 anys
dels premis, una commemoració
que estava prevista pel proper
mes de maig al Jardí Botànic Mar
i Murtra de Blanes. L’any passat,

els premis es van lliurar als Jardins de Santa Clotilde de Lloret
de Mar. Al llarg dels anys, també
s’han lliurat els premis, entre d’altres municipis, a Tordera, Calella
o Hostalric.
Els treballs que ja s’havien
presentat seran vàlids automàticament el proper curs escolar.
El concurs té, des que es convoca, com a membres del jurat,
Martí Boada, Francesc Mauri i
Joan Pedrola. El jurat valorarà especialment el nivell d’investigació que hagi requerit l’elaboració
dels treballs i, si són propostes, la
viabilitat de la seva execució.
El concurs es convoca amb
la col·laboració de la Fundació
Obra Social “La Caixa”.

EDICIÓ 2019
Els guanyadors de l’any passat
van ser:
En la categoria de treballs de
batxillerat, el primer premi va ser
per la Anna Pelegrí i Pineda, de
l’Institut Montsoriu d’Arbúcies pel
treball “Disseny d’un pulmó verd
a l’Institut Montsoriu”.
El primer premi a treballs de
grup fets per alumnes d’ESO se’l
van emportar els alumnes de segon d’ESO de l’Institut Lluís Companys de Tordera.
Els alumnes de primària de
l’Escola Mossèn Joan Batlle de Blanes van rebre una menció especial
per un treball sobre la contaminació al veïnat de Ca la Guidó. yy

Font: www.worldometers.info. yy
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Primer premi batxillerat 2019. Foto M.A. Comas

Vols rebre La Marina al teu
dispositiu i sense descàrregues?

ESCANEJA EL CODI
i deixa les teves dades

Informació

012

Servitaxi Lloret

Terminal d‘Autobusos:

Transports Pujol
Barcelona Bus

972 337 842
972 350 487

ITV

972 353 133
972 33 17 18

676 45 25 45

972 372 943
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Viatge a la dimensió més desconeguda
ma garantia de protecció i cada cop,
n’hi ha més d’afectats. L’agraïment
públic de cada nit a les vuit, ha de
ser infinit. Primer a ells, i després a
la resta de persones que es juguen
la vida per servir als altres. Però, en
un cas on s’ha improvisat molt, cal
estar preparats per afrontar el futur
amb les mínimes garanties.
Ball de xifres

Equipament bàsic de seguretat. Foto ACN

LA CRÒNICA - JOAN FERRER

Pocs, per no dir ningú, es podia
pensar quan va sentir a parlar de
Wuhan (Xina) a primers de gener
i dels primers casos del coronavirus que en aquests moments, principis del mes d’abril estaríem tots
o pràcticament tots tancats a casa
sense poder sortir i amb un nombre importantíssim d’infectats i de
morts. I el que és pitjor, en aquests
moments, no hi ha ningú al món
capaç de dir quan i com acabarà
aquest mal son. Per tant, entre tots,
estem fent un viatge a la dimensió
més desconeguda!
I quan el nombre de casos remeti i es vagi recuperant la norma-

litat, les conseqüències també són
ara per ara, impossibles de predir.
Les econòmiques, seran monumentals, però també n’hi haurà
d’emocionals –estar-se a casa tancat sense sortir, no poder veure
als éssers estimats –especialment
avis– durant setmanes o no poder-se acomiadar d’un difunt de la
manera adequada, no deixarà indiferent a ningú. També n’hi haurà
de sanitàries a tots els altres nivells
–quantes visites i operacions s’han
ajornat?–, escolars, socials...
En primer lloc cal estar preocupats per la salut de les persones i
sobretot, pels que les atenen, que en
molts casos treballen sense la míni-

Aquests dies, els mitjans de
comunicació van plens de xifres:
infectats, morts, altes, trasllats...
que no sempre concorden, però el
que sí que confirmen, és l’abast de
la tragèdia.
Abans de tancar l’edició, us podem oferir algunes dades de casa
nostra, és a dir la Selva i el Maresme,
zona de cobertura de La Marina.
El darrer cap de setmana de
març, i sempre parlant d’Àrees
Bàsiques de Salut: a Calella hi
havia 16 víctimes, el que suposa
60,9 per cada 100.000 habitants.
A Blanes 25 (52,7), Lloret 29
(51,2), Malgrat de Mar 12 (41,6),
Pineda de Mar 17 (41,6) i Tordera 4 (21,7). Cal tenir en compte
que una Àrea Bàsica de Salut pot
reunir més d’una població. Aquestes dades es poden actualitzar di-

àriament al següent enllaç del Departament de Salut:
http://aquas.gencat.cat/.content/IntegradorServeis/mapa_covid/atlas.html.
Hospitals de Blanes i Calella
La Corporació de Salut del
Maresme i la Selva ha ofert diàriament els moviments d’aquests
dos centres hospitalaris (quadre
adjunt). Cal tenir en compte, que
d’algun dia no disposem de dades
i que hi ha trasllats de centre que
no consten. Per tant, en alguns
dies, les sumes no quadren, però,
tenim una altra referència del que
passa a casa nostra.
MARÇ

La Marina d’abril
Aquesta és una edició, la 78 a
la Selva i la 58 al Maresme, que
ha costat molt de fer i distribuir.
En ella es recull només un munt
d’exemples de les moltes coses
que es fan a cada població per
tirar endavant i ajudar al màxim
als seus veïns, ja sigui a nivell
públic o privat. Un agraïment
als anunciants que ens han fet
confiança en aquests moments
i també als establiments de sempre, però especialment als nous,
que ens acullen perquè la gent es
pugui emportar La Marina i portar-la a casa, i si cal, deixar-la al
veí. Molta Salut! yy
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Història del coronavirus
CATALUNYA

Els coronavirus es van descriure per primer cop a finals de
la dècada del 1960. Van ser aïllats
de les cavitats nasals d'un pacient
amb refredat comú.

«Els coronavirus es van
descriure per primer cop
a finals de la dècada del
1960»
El 2002, els coronavirus van
guanyar notorietat pública a causa
d'una epidèmia sorgida a la Xina a
partir d'una zoonosi. Aquesta epidèmia va provocar més de 8.000
casos amb gairebé 800 morts en
37 països, on la Xina va ser el país
més afectat.

A principis del 2020, les autoritats xineses van notificar una nova
epidèmia d'un coronavirus (2019nCoV) a la ciutat de Wuhan. Es
van prohibir els moviments de la
població en una desena de ciutats
per evitar la propagació del virus
ja que l'any nou xinès suposa el
major moviment migratori anual a
escala mundial. El 24 de gener de
2020, algunes fonts indicaven que
hi havia més de 1300 casos identificats, principalment a la Xina, però
també als Estats Units, França, Tailàndia, Japó, Nepal i Corea del Sud.
Posteriorment, el virus arriba amb
força al nord d’Itàlia.
A finals de febrer del 2020 salta el primer cas confirmat de coronavirus a Catalunya d'una dona

italiana resident a Barcelona. La
dona és hospitalitzada a l'Hospital Clínic sense gravetat. Com a
conseqüència d'aquest cas, aïllen
a 33 persones durant 14 dies, per
tal d'evitar la propagació del virus.

«A principis del 2020, es
detecta a Wuhan (Xina), i a
partir d’aquí arriba arreu
del món»
MALALTIES DE
CORONAVIRUS
Els coronavirus infecten
principalment els tractes respiratoris superiors i els tractes
gastrointestinals de mamífers i

Coronavirus. Foto ACN

ocells. D'especial rellevància per
als humans, el virus més conegut

és el de la síndrome respiratòria
aguda greu (SARS). yy

Escoles, instituts i universitats tancats
CATALUNYA

El dijous 12 de març, el Govern català va decidir tancar els
centres escolars de tots els nivells l'endemà divendres. Aquest
fet implicava la suspensió de

l’activitat en un total de 5.492
centres:
• Llars d’infants
• Escoles d’educació infantil i
primària

• Instituts d’ESO, batxillerat i
formació professional
• Escoles d’art i disseny
• Escoles d’adults
• Escoles oficials d’idiomes
• Centres d’educació especial
• Escoles professionals
• Escoles de música
• Escoles de dansa
• Conservatoris
• Centres de títols propis
• Centres d’ensenyaments artístics
superiors
La mesura afecta a un total de
1.565.478 alumnes dels diferents
ensenyaments, repartits de la següent manera:

Portes tancades des del dia 13. Foto Yoyo

• Educació infantil de primer i
segon cicle: 79.948 alumnes i
213.352 alumnes respectivament

• Educació primària: 479.958
alumnes
• Educació secundària
obligatòria: 331.681 alumnes
• Cicles de formació professional:
126.994 alumnes
• Batxillerat: 94.437 alumnes
• Cicles d’arts plàstiques i disseny:
5.103 alumnes
• Ensenyaments de música:
70.122 alumnes
• Ensenyaments de dansa: 9.717
alumnes
• Art dramàtic: 454 alumnes
• Ensenyaments superiors de
disseny: 2.398 alumnes
• Conservació i restauració de
béns: 140 alumnes
• Ensenyaments esportius: 2.052
alumnes
• Escoles oficials d’idiomes:
43.000 alumnes

• Formació d’adults: 66.738
alumnes
• Ensenyaments a distància:
39.384 alumnes

Moltes, moltes, moltes gràcies, és un orgull donar servei
a persones que representen un
teixit comercial d'aquest nivell

humà #mylloret #quedatacasa
podeu comptar amb nosaltres
#nosaltresnopodem”. yy

El president del Govern,
Quim Torra, explicava que calia abaixar el ritme per aturar la
pandèmia del coronavirus i evitar
el col·lapse del sistema sanitari:
"Ens en sortirem", assegurava.
La consellera de Salut, Alba
Vergés, explicava que no hi havia cap mesura d'aïllament dels
nens a casa i que podien anar als
parcs i després prendre mesures
de precaució, com rentar-se bé les
mans. Posteriorment, però, es va
demanar que tothom es quedés a
casa i limités les sortides. yy

Solidaritat
LLORET DE MAR

Les mostres de solidaritat dels
ciutadans cap als sanitaris, Policia
Local i altres col·lectius que han
d’estar al peu del canó per atendre les persones o fer complir les
normatives, han estat exemplars.
A continuació reproduïm la
carta d’agraïment de la Policia
Local de Lloret de Mar a la petició de mascaretes i guants. Es només un dels molts exemples que
podem trobar a la xarxa.
“Tenim una xarxa comercial
i de serveis a #LloretdeMar que
ens omple d’orgull, tenim una
ciutadania de 10.
Tenim persones, petits co-

merciants, veïns, veïnes, que
senten que tots som #Lloret i que
hem de sortir junts de la crisis
del COVID-19.
Vam contactar amb alguns
d'ells per expressar-los que ens
mancaven reserves de mascaretes i solucions desinfectants i ens
preocupava no el fet de donar
el servei, que el donarem igual,
som la policia i davant de tot està
la ciutadania, davant de tot esteu
vosaltres, però us vam expressar,
Tico Alsina i David Azevedo,
que ens preocupaven especialment els serveis de voluntaris
i altres serveis de l'Ajuntament
com les treballadores i els treballadors de l’Àrea de Benestar i
Família que atenen persones ne-

cessitades a domicili i que ho fan
amb admirable esperit de servei,
i que a la situació d'emergència
sanitària en la que estem i estan
treballant en coordinació molt
estreta amb nosaltres.
Com a meravellosa conseqüència, en poques hores, que
dic, en pocs minuts, els petits comerços i petites activitats que utilitzeu en el vostre dia a dia aquest
material que necessitem, és a dir
gent del nostre poble, vosaltres
que ara esteu tancats, que ara patiu en no saber quan podreu obrir,
us heu bolcat en donar-nos, sense
esperar res a canvi, el que teniu,
amb un pensament altruista i de
servei a #Lloret que ha estat espectacular. Infinites gràcies.

Una mostra del material cedit. Foto Policia Local Lloret
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Patacada econòmica

Des del dilluns dia 30 de març, només poden treballar els serveis bàsics
tes dates és quan els criden per
tornar a treballar i això no s’ha
produït, el que suposa una pèrdua d’ingressos i dies, setmanes o
mesos de cotitzacions”.
A Blanes, l’únic hotel que estava obert tot l’hivern –el Costa
Brava– també va tancar les portes. A l’Alt Maresme, els hotels
oberts també van tancar portes el
primer cap setmana de confinament (14-15 de març).

Passeig marítim de Lloret. Foto ACN
BLANES/LLORET DE MAR

El coronavirus afecta i afectarà
durant molts mesos l’economia gironina, catalana i mundial.
A les portes de la Setmana
Santa, una vintena d’hotels de
Lloret de Mar han hagut de tancar portes. Molts d’altres, que
s’estaven preparant per obrir,
ja no ho han fet. Segons explica CCOO, entre les cadenes que
han anunciat expedients hi ha el
Grup Guitart (amb hotels a Lloret de Mar o La Molina) i cadenes
com Don Juan, Oasis Park& SPA

(aquestes, amb hotels a Lloret i
Tossa) o Garbí Hotels (amb quatre hotels a Lloret).
El secretari general de CCOO
a comarques de Girona, Bartomeu Compte, lamentava la situació, “ens hem menjat la Setmana
Santa i ja veurem com anirà l’estiu”. Compte, que tot i recordar
que moltes vegades han criticat
el model turístic assegurava, “és
el motor econòmic de les comarques de Girona” i mostrava la
seva preocupació pels treballadors fixos discontinus, “en aques-

L'empresa ja va viure una crisi
el 2016, quan va arribar a aturar la
producció durant vuit mesos i va
presentar un expedient temporal
per a tota la plantilla. Després, es va
reinventar per passar a fer fils d'alt
valor afegit (més resistents, suaus,
elàstics i fins i tot, cosmètics).

ran del coronavirus, Nysltar s'ha
quedat sense gènere per produir.
"Ja ens vèiem a venir l'ERTO",
admet el president del seu comitè d'empresa, Juan José Rodríguez (de la USOC).

Ara, però, com que gran part
de la matèria primera procedia
d'Itàlia, lligat a les complicacions que hi ha per al transport ar-

El tancament de moltes botigues també ha comportat mesures
per a molts treballadors, a l’espera
de temps millors. yy

SECTOR COMERCIAL

Ara caldrà salvar com sigui,
sempre que el coronavirus ho
permeti, l’estiu. De tots es conegut que si un estiu va malament
a nivell econòmic, els problemes
s`arrosseguen tot l’any perquè els
empresaris aturen les inversions
en millores previstes o nous projectes, i els treballadors, disposen
de menys diners per passar la tardor i l’hivern.
SECTOR INDUSTRIAL
La Nylstar de Blanes va ser de
les primeres en presentar expedient de regulació i tancar portes.
A l’empresa blanenca s’ha fet un
ERTO d’un màxim de dos mesos
i s’han tancat les portes afectant
109 treballadors.

Bobines de fil de la Nylstar. Arxiu Yoyo

Opinió

La premsa de proximitat, un bé essencial en risc
que mai i les dades d’audiència
així ho demostren, què passa a
prop seu, amb informació contrastada, veraç i elaborada per
professionals que saben fer la
seva feina, i que coneixen de primera mà la realitat. Ho saben els
ciutadans i ho saben els col·lectius, les entitats socials, esportives i culturals, ho sap el comerç i
les empreses de serveis de proximitat, ho saben els ajuntaments i
les institucions.

Aquesta crisi sanitària sense
precedents, en la qual tots estem
immersos, ens arriba en el pitjor
moment. Els mitjans d’informació impresos i digitals, i en
el nostre cas, la premsa de proximitat, que és el gran col·lectiu
que representa l’AMIC amb 420
capçaleres, ve d’uns anys que estem patint la transformació del
nostre negoci, fent molts sacri-

ficis, invertint en nous models,
buscant respostes difícils a un
futur incert.
No hi ha dubte que som un
veritable servei públic a la ciutadania, a les nostres comunitats.
Sempre hem dit que la nostra
riquesa rau en la diversitat i la
proximitat. Les ciutadanes i ciutadans necessiten saber, ara més

Però se’ns presenta un gran
atzucac: som imprescindibles
com a instrument perquè els
ciutadanes i ciutadanes d’aquest
país gaudeixin del dret de la informació, se sentin acompanyats
i arrelats a una comunitat que no
els deixa sols, que els explica el
que passa. I nosaltres, tenim el
deure i la obligació de no parar,
de doblar els esforços com ho estem fent amb les nostres redaccions treballant des de casa,
posant-nos al servei de les autoritats sanitàries, de les institucions i de les empreses de serveis.

Però per altra banda, l’economia, el motor que genera recursos, s’ha aturat i per nosaltres del
tot. Els ingressos de publicitat,
que és del que vivim, han caigut
dràsticament d’un dia per l’altre.
Davant d’aquest panorama,
el sector reclama amb caràcter
d’urgència per tal de mantenir
el servei a la comunitat que de
cara a demanar ajuts se’ns consideri un sector bàsic i estratègic,
com reconeix la llei, afectat de
ple per aquesta crisi sanitària del
COVID19, ja que nosaltres hem
de continuar treballant sense ingressos; suspendre de forma imminent el pagament d’impostos i
cotitzacions de la Seguretat Social per a empreses i autònoms;
agilitzar els tràmits dels ERTO
per causa major, sense interpretacions ni restriccions, per
tal de garantir uns serveis mínims; moratòria en el pagament
de crèdits, sobretot en el retorn
de capital; crèdits de bancs amb
garanties públiques, agilitzar
la tramitació i concessió i relaxar-ne els paràmetres de risc;

ajuts a la reactivació de l’activitat
per quan s’iniciï la recuperació;
accelerar el pagament de subvencions concedides i campanyes publicitàries institucionals
i, per aquest any, ampliar els
imports dels ajuts; i agilitzar els
tràmits per als ajuts estructurals
del 2019 i obrir els de projectes.
Reclamem que les administracions, tant ajuntaments
com Generalitat, diputacions,
consells comarcals i organismes públics, utilitzin els mitjans
d’informació com a vehicle de
comunicació i publicitat, incrementant les insercions que ajudin a pal·liar la manca i caiguda
de publicitat privada. Això per
altra banda serà una prova del
seu compromís. Perquè el benestar d’una democràcia de qualitat
es basa en el dret a la informació
lliure i plural.
AMIC Associació de Mitjans
d’Informació i Comunicació yy
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Dieta mediterrània i aliments rics en vitamina D,
claus del menú de confinament
finament unida a la preocupació,
la incertesa i l'estrès generat per
la situació que vivim desencadenin de manera puntual o mantinguda estats d'ansietat i tristesa,
els quals s'associen a l'apetència
d'aliments que proporcionen una
gratificació immediata però que
solen ser hipercalòrics, molt rics
en sucres i escassament nutritius.

CATALUNYA

La situació actual imposada
per la COVID-19 ha comportat
un canvi radical dels hàbits i les
rutines habituals. I això inclou l'alimentació en tots els vessants: des
de la llista de la compra (que s'ha
d'adaptar a noves circumstàncies
de disponibilitat i accés) fins al tipus de dieta que hem de seguir.
Cal cuidar l'alimentació no
solament per a mantenir-se saludable i en un pes adequat, sinó
també per a pal·liar possibles
dèficits o estats que es poden
donar com a conseqüència de no
sortir al carrer.
Les professores dels Estudis
de Ciències de la Salut de la UOC
Alicia Aguilar i Anna Bach, totes
dues també investigadores del
grup FoodLab de la UOC, aporten
un seguit de recomanacions que es
poden tenir en compte per gestionar els menús diaris i adaptar-los
a les circumstàncies actuals:
- Les restriccions i les noves
pautes d'adquisició d'aliments impliquen la necessitat de fer una

Mercat de la fruita i la verdura de Blanes. Foto Aj. Blanes

compra raonable i, sobretot, responsable, que cobreixi totes les necessitats nutricionals si es pot amb
tants pocs productes com sigui
possible. I, en aquest sentit, l'opció més recomanable és la dieta
mediterrània. La professora Anna
Bach, ofereix alguns exemples dels
«bàsics» d'aquesta dieta que caldria
incloure a la cistella de la compra:
maduixes i taronges (tots dos, pro-

ductes de temporada), verdures
de fulla verda (riques en ß-carotè,
un antioxidant fonamental per a la
immunitat de la pell i les mucoses),
tomàquets (rics en licopè, un potent antioxidant), llegums (frescos
o envasats), cereals (preferiblement
integrals), peix (gras i blau)…

com que cal evitar sortir innecessàriament, el millor és planificar
compres en què es prioritzin els
aliments frescos, locals i de temporada combinats amb altres de
menys peribles, els quals sempre
es poden tenir a mà al rebost: conserves, llegums, cereals o congelats.

- Pel que fa a la logística dels
menús, Anna Bach assenyala que,

- D'altra banda, és normal que
la sensació que produeix el con-

- El confinament i el fet que
es faci menys activitat física afavoreixen l'augment de pes. Per
evitar que la bàscula es dispari de
manera proporcional a la durada
de l'estat d'alarma en què estem,
Alicia Aguilar recomana mantenir unes certes rutines o hàbits en
la manera de menjar: «Respectar
el nombre d'àpats habitual (esmorzar-dinar-sopar), moderant
una mica la quantitat, ja que
és probable que hi hagi menys
despesa energètica a causa de
la reducció de la mobilitat. S'ha
d'evitar l'acumulació de refrescs,
snacks o brioixeria i, en el seu
lloc, optar per aliments que calgui cuinar (arròs, pasta, llegums,
verdures, conserves de peix…). yy

ABRIL DE 2020

88 LA
LAMARINA
MARINA

S’endarrereix la selectivitat

EL CORONAVIRUS A BLANES

Carrers buits
El confinament a casa l’ha seguit bona part de la població
tot i que sempre hi ha algú al
carrer perquè va a treballar,
comprar al supermercat o farmàcia, o a veure una persona
dependent. Els desplaçaments
s’han de fer en solitari i en més

d’una ocasió Policia Local o
Mossos han advertit o sancionat que no són dies per anar
a passejar. Això ha provocat
imatges com les del passeig de
Mar de Blanes el diumenge dia
15 de març a les dotze del migdia: completament buit. yy

Passeig completament buit. Foto Joan Ferrer

Excepcions
Una de les excepcions més
comentades ha estat la possibilitat de sortir a passejar el
gos. Les mascotes estan acostumades a sortir a fer les se-

ves necessitats diversos cops
al dia i els seus propietaris, els
han acompanyat durant tots
aquests dies de confinament. yy

CATALUNYA

Les proves d’accés a la universitat (PAU) d’aquest 2020 s’han
endarrerit a tot l’Estat per la crisi del coronavirus. L'ajornament
s'ha determinat després d'una
reunió telemàtica entre els ministeris d’Educació i Universitats, les
comunitats autònomes i la Conferència de Rectors, segons un
comunicat del govern espanyol,
que destaca la voluntat d’evitar
les “conseqüències negatives” de
la suspensió de les classes presencials pel COVID-19. El calendari
de matrícula universitària també
s’adaptarà a les noves dates de la
selectivitat. A Catalunya, les PAU
estaven previstes els dies 9, 10 i 11
de juny. És una de les autonomies
que tenia previst fer-ho més tard.

«Inicialment s’havien de
fer del 9 a l'11 de juny»
Els Ministeris d’Educació i
Universitats destaquen que cal
assegurar que “cap estudiant
perdrà el curs degut a les circumstàncies actuals” i també
“garantir que l’accés a la universitat es produirà en termes
d’equitat i justícia per a tots”.

Selectivitats del setembre passat. Foto ACN

NOVES DATES
La selectivitat es farà entre
el 22 de juny i el 10 de juliol en
convocatòria ordinària i abans
del 10 de setembre en extraordinària, segons han acordat el
Ministeri d'Educació i el d'Universitats amb les autonomies. A
més, s'ha decidit "modificar el
model i el contingut de les proves" perquè l'alumnat no es vegi
perjudicat per la situació gene-

«Les noves dates es
fixaran entre el 22 de juny
i el 10 de juliol»
rada pel coronavirus. Les dates
finals "dependran de l'evolució
de la pandèmia" i les qualificacions es publicaran abans del 17
de juliol en convocatòria ordinària i abans del 18 de setembre en
extraordinària. yy

La importància de finestres,
balcons i patis particulars
CATALUNYA

Les finestres i balcons, a totes
les llars que tenen la sort de disposar-ne, han tingut una sèrie de
serveis que potser mai ens haurien
passat pel cap.

Passejant el gos. Foto Yoyo

Parcs tancats
Els parcs infantils i els parcs de
salut repartits per diferents indrets de Blanes han estat buits
o pràcticament buits durant tot
el confinament. Inicialment,
coincidint amb l’aturada escolar, la consellera Vergés va

assegurar que s’hi podia anar;
però després, com moltes altres
mesures, es van modificar i els
pares i els seus fills s'han hagut
d’entretenir a casa. L’esport
també s’ha hagut de fer a porta
tancada i no a l’aire lliure. yy

El més remarcable han estat
els aplaudiments de cada tarda-vespre a les vuit als sanitaris
que aquests dies s’estan deixant la
pell per intentar ajudar els milers
de persones afectades, en molts
casos desbordats i sense el material adequat. També han aparegut
milers de missatges de suport als
afectats i confinats.

«Aplaudiments,
cassolades, exercici físic,
pancartes, música...
han estat algunes de les
activitats que s’hi fan»
Finestres, balcons i patis particulars, també han servit per agafar
una mica d’aire després d’hores i
hores sense sortir.
Parc infantil precintat. Foto Joan Ferrer

El dia que Felip VI va intervenir a la televisió, la cassolada va
ser notable, fins i tot a Madrid. Va

Pancarta de suport. Foto Yoyo

parlar del coronavirus, però no va
dir ni una paraula dels diners del
seu pare, ara que tanta falta farien
per a la sanitat.

practicar una mica d’esport. Massa
televisió i play, i per tant, sempre
és bo mantenir la forma encara
que sigui en pocs metres quadrats.

Finalment, alguns veïns han
muntat un equip de so i han alegrat el dia als veïns amb la música
d’ahir, d’avui i de sempre.

Algunes federacions esportives, cas del FCF, han enviat als
seus afiliats exercicis per fer. En
d’altres casos han fet servir les
xarxes socials o, simplement, la
imaginació. yy

Si les dimensions ho permeten, també s’han fet servir per
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COVID-19, preguntes i respostes
CATALUNYA

Quins són els símptomes del
COVID-19?
Els símptomes més comuns
inclouen febre, tos i sensació de
dificultat per respirar. En alguns
casos també poden haver-hi
símptomes digestius com diarrea o dolor abdominal. En casos
més greus, la infecció pot causar
pneumònia, dificultat important
per respirar, fracàs renal i altres
complicacions. Aquests casos
més greus generalment afecten
a gent gran o persones que pateixen alguna malaltia com ara
hipertensió, diabetis, malaltia
cardíaca, pulmonar o alteració
de la immunitat.

«Els símptomes més
comuns inclouen febre, tos
i sensació de dificultat per
respirar»
Quant de temps triguen a
aparèixer els símptomes?
Segons les dades més recents, els símptomes poden trigar entre 2 i 14 dies a aparèixer,
encara que normalment triguen
entre 5 i 6 dies.
Com es transmet la COVID-19?
La transmissió es produeix
principalment pel contacte amb
les secrecions respiratòries d’una
persona malalta, per exemple a
través de la tos o l’esternut. Aquestes secrecions poden infectar una
altra persona si entren en contacte
amb el seu nas, ulls o boca.
No existeix evidència de què
els animals domèstics puguin
transmetre la malaltia.
Són eficaços els antibiòtics
per prevenir-la i tractar-la?
Els antibiòtics només poden
tractar infeccions bacterianes i

no són actius contra les infeccions causades per virus, com la
COVID-19.
Què es pot fer per evitar el
contagi?
Les mesures generals de protecció individual per prevenir la
COVID-19 són les mateixes que
per evitar la grip i inclouen:
- Realitzar higiene freqüent de
mans (rentat amb aigua i sabó o
solucions a base d’alcohol), especialment després del contacte
amb secrecions respiratòries.
- Mantenir una distància mínima
de dos metres amb les persones
amb símptomes d’infecció respiratòria aguda.
- En cas de tos o esternuts, cobrir-se la boca i nas amb la part
anterior del colze o amb mocadors d’un sol ús que després llençarem a les escombraries.

mascaretes per persones que tenen
símptomes compatibles amb la
COVID-19 i aquelles persones que
tenen cura de persones amb símptomes, com ara febre o tos. L’ús de
les mascaretes és crucial per personal sanitari i persones que tenen
cura d’altres persones (tant a casa
com al centre sanitari).
Cal que les persones treballadores que hagin tornat recentment d’una àrea on hi ha transmissió comunitària es quedin a
casa si no presenten símptomes?
No, no hi ha cap recomanació
de restricció del treball a persones que hagin tornat recentment
d’àrees amb transmissió comunitària si no tenen símptomes.
Si en les dues setmanes posteriors a la tornada, la persona presenta símptomes respiratoris (tos,
febre o sensació de dificultat per
respirar), haurà de quedar-se aï-

llada al seu domicili, no anar al
centre sanitari sinó posar-se en
contacte amb el 061.

«Les mesures generals de
protecció individual per
prevenir la COVID-19 són
les mateixes que per evitar
la grip»
Què han de fer les persones
que han tingut un contacte estret amb una persona amb COVID-19?
Hauran de quedar-se aïllades al seu domicili, no anar a un
centre sanitari sinó posar-se en
contacte amb el 061 i informar
de l’antecedent del contacte estret
amb un cas confirmat.
Si em diagnostiquen COVID-19, hauré de ser ingressat
en un hospital?

- Evitar compartir menjar o estris
(coberts, gots, tovallons, mocadors…) i altres objectes sense
netejar-los degudament.

«La transmissió es
produeix principalment
pel contacte amb les
secrecions respiratòries
d’una persona malalta»
- Evitar tocar-se el nas, ulls i boca.
- A Catalunya no s’han de prendre
precaucions especials amb els
animals ni amb els aliments.
És útil posar-se una mascareta per protegir-se del contagi?
Les persones sense símptomes
respiratoris no han de portar mascareta. L’Organització Mundial de
la Salut (OMS) recomana l’ús de

Noia amb mascareta al centre de Calella. Foto J.M. Arenaza

Els pacients amb COVID-19
amb símptomes lleus, que són la
majoria, podran recuperar-se a
casa seguint les pautes recomanades pels professionals sanitaris.
Quins canals es poden visitar
per obtenir informació actualitzada i veraç sobre COVID-19?
Hi ha informació falsa que circula per Internet i les xarxes socials que fomenta la por.
Als següents enllaços pots trobar informació actualitzada i de
qualitat:
- Canal Salut Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT)
- Informació general Ministerio
de Sanidad
- Informació general Organització
Mundial de la Salut
- Preguntes i respostes OMS en diferents idiomes
- European Centre for Disease
Prevention and Control. yy
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Propostes culturals sense sortir de casa
CATALUNYA

Amb el tancament de teatres,
cinemes, llibreries, biblioteques,
museus, sales de concerts i llocs
d'oci per la crisi del coronavirus, el
món de la cultura ha tirat d'enginy
per pal·liar les hores i els dies de
confinament amb diverses propostes a través de les xarxes socials i les
plataformes audiovisuals. Concerts
online, recomanacions literàries,
cursos i xerrades d'artistes i autors,
i fins i tot iniciatives com "l'streaming cultural a prova d'alarmes"
són algunes de les propostes sorgides per aquests dies de confiament.
Una d’aquestes propostes ha
estat el Cuarentena Fest, el festival
de música streaming en temps difícils, tal com l'han anomenat els
seus organitzadors. En total, 51
artistes han ofert per les xarxes
socials concerts des dels seus dormitoris per pal·liar l’aïllament. Alguns grups que han participat són
El Petit de Cal Eril, Alien Tango,
Estrella Fugaz o els blanencs Kids
From Mars.
Una altra mesura musical ha
estat la proposada a través de les
xarxes de sortir als balcons cada
dia a les set de la tarda a interpretar cançons.
En el camp literari, escriptors
i llibreries han tirat endavant ini-

ciatives contra aquest aïllament
domiciliari. Sense anar més lluny,
l'escriptora Carla Gracia, autora
de L'abisme, ha proposat a través
de les seves xarxes socials un exercici d'escriptura creativa cada dia.
Des del grup Som també han llançat propostes de cultura i entreteniment a través de les seves xarxes
amb el hashtag #somcasa.

«Una de les propostes ha
estat el festival musical
Cuarentena Fest»
Editorials i autors també estan oferint gratuïtament alguns
dels seus llibres per contribuir a
la necessitat de quedar-se a casa,
com ho han fet Roca Editorial,
Stonberg o Llibres del Delicte.
Les xarxes socials de les biblioteques d'arreu del país treuen fum
recordant el servei de préstec de
documents online, i els editors
de revistes en català ofereixen els
continguts de franc durant un mes
a iquiosc.cat.
En el terreny teatral, el Lliure,
a través del hashtag #TheShowMustGoOn, va anunciar que proposava un seguit de continguts
teatrals accessibles des de les seves
xarxes socials com youtube, twitter i instagram. Una de les pro-

Kids From Mars de Blanes, van actuar al Cuarentena Fest. Foto TCBS

postes estrelles és #LliureAlSofà,
que permet veure d'obres teatrals
completes a través del seu compte
de Youtube. Al compte de Twitter,
també es podia llegir teatre seguint #TeatreAlFil.
La plataforma Filmin segueix
penjant estrenes amb normalitat
però també s'ha "aclimatat a una
situació excepcional" tot creant
el canal "Cuarentena", amb di-

Cues i estanteries buides
CATALUNYA

ferents aproximacions al confiament social contra l'expansió del
COVID-19. Títols que fan al·lusió

Blanes ha reduït la freqüència
horària del transport públic durant l'episodi del coronavirus.
Actualment el consistori té
tres línies de bus, la línia 2 (que va
des de Ca la Guidó fins als Pavos)
passa a tenir una freqüència de 50
minuts. Per la seva banda, la línia
5-8 (que surt de Mas Enlaire) té
quatre serveis els dies feiners i la
línia 7 (que enllaça els Pins amb
el port), en té dos. Amb això, el
consistori vol garantir la mobilitat
d'aquelles persones que s'han de

La por es va apoderar de la
ciutadania arribant a esgotar-se
molts productes als supermercats,
com ara fruita, verdura, carn o fins
i tot paper higiènic. Els comerços,
però, van començar a aplicar certes mesures, com controlar l’aforament, canviar l’horari de venda
al públic o limitar la quantitat de
productes per client per tal d’afavorir que ningú es quedés sense
poder comprar.

directa o indirecta a situacions de
reclusió social, sota els epígrafs
Aquí no hay quién viva i Atrapados, i d'altres que directament són
del subgènere de les epidèmies
i els contagis fatals (Virales). La
selecció inclou també pel·lícules
i sèries per evocar espais oberts i
nous horitzons (Al aire fresco) o
senzillament per fer riure i distreure (La risa nunca falla). yy

Menys autobusos
BLANES / LLORET DE MAR

El creixement dels casos de
contagi de coronavirus, i la possibilitat de més mesures d’aïllament
per la població, van fer que augmentessin considerablement les
compres i les cues als supermercats i comerços de famílies que
buscaven proveir-se d’aliments i
productes de neteja per passar el
confinament.

Les empreses van fer una crida a la calma afirmant que no hi
havia cap risc de quedar-se sense
abastiment, ja que el subministrament a les botigues estava del tot
assegurat. També es va demanar
als clients que realitzessin la compra amb responsabilitat, espaiant
les visites als supermercats durant

«Concerts online,
reproduccions
d'espectacles teatrals,
recomanacions literàries,
cursos i xerrades omplen
les xarxes»

desplaçar tot i la situació d'emergència. A més, l'Ajuntament ha
anunciat que en els moments de
màxima demanda, es podria reforçar l'oferta i així evitar aglomeracions a l'interior.
Lloret de Mar
A Lloret de Mar el transport
urbà de viatgers s’ha reduït al 50%
i només funciona els matins, fins
a les 14h (inicialment anava tot el
dia). Els dissabtes i diumenges no
hi ha servei (inicialment es va suspendre el del diumenge). yy

Cues organitzades a les portes d'un supermercat. Foto Yoyo

tot el dia i sense emmagatzemar
productes de forma innecessària.
Foment del Comerç també
va reiterar que no hi havia perill
per proveir a la ciutadania d’aliments ni de productes de primera

necessitat. De fet, la patronal remarcava que el sector de la distribució a Catalunya i Espanya és
un dels més robustos, sòlids i eficients amb presència en gairebé
tots els municipis. yy

Un dels autobusos a la plaça Catalunya de Blanes. Foto Yoyo
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Polèmica sobre la Diada de Sant Jordi
La Cambra del Llibre l’ajorna i els floristes ho critiquen
CATALUNYA

La Cambra del Llibre de Catalunya ha acordat celebrar el Dia
del Llibre al marge del 23 d'abril.
En un comunicat, han explicat que ajornen les tradicionals
parades al carrer i la signatura
d'exemplars per part d'autors en
una data encara per concretar
abans de les vacances d'estiu. El
sector ha lamentat patir una de
les crisis "més greus" dels darrers
anys i ha estimat que en cas que
l'estat d'alerta s'allargui més enllà
de Setmana Santa, la pandèmia
del coronavirus els podria afectar perdent un terç de la facturació de l'any. En total i comptant
l'efecte de la crisi de l'Amèrica
Llatina que repercuteix en les exportacions dels editors, estimen
pèrdues de 200 MEUR.
Per això, la Cambra del Llibre de Catalunya ha fet arribar a
les diferents administracions un
paquet de mesures "puntuals i
estructurals" per afrontar una situació que posa "en perill la continuïtat de l'ecosistema editorial
a Catalunya".

CRÍTIQUES
Els floristes mantenen Sant
Jordi si les botigues estan obertes i lamenten un ajornament "no
consensuat".
El Gremi de Floristes de Catalunya aposta per mantenir la venda de roses per Sant Jordi, el 23
d'abril, si els establiments ja estan
oberts i s'han posat a disposició
de les institucions per treballar
perquè "així sigui possible". Ho
han manifestat després que la
Cambra del Llibre de Catalunya
acordés celebrar el Dia del Llibre
al marge del 23 d'abril i ajornar
les tradicionals parades al carrer i
la signatura d'exemplars per part
d'autors en una data abans de les
vacances d'estiu.
El Gremi de Floristes ha manifestat que aquesta decisió "de cap
manera és una resolució conjunta
ni consensuada amb el gremi, com
a representant del sector de la flor i
la rosa". Ha assegurat que "ningú ni
cap entitat pot ajornar la Diada". yy

Sant Jordi 2019. Foto Yoyo

Venda a domicili

Mesures
econòmiques
LLORET DE MAR

L’Ajuntament de Lloret ha
plantejat un pla de mesures econòmiques per l’emergència sanitària del coronavirus (COVID19)
• Pagament IBI:
• Els no domiciliats: El període s’allargarà tant com duri
l’estat d’alarma decretat pel
Govern Espanyol.
• Els domiciliats: El primer
pagament del 05/04/2020
passarà a 05/05/2020.

De la plaça de la verdura a casa. Foto Yoyo
BLANES/LLORET DE MAR

Els mercats de productes frescos, restaurants i botigues d’alimentació porten menjar a casa.
La principal mesura que cal que
la ciutadania segueixi aquests
dies en què es viu una situació
d’alarma sanitària provocada per
la COVID-19 és que romangui a
casa seva i no en surti si no és
per causes de primera necessitat.
Una d’elles és abastir-se de menjar, tot i l’ús inadequat d’aquesta
excepcionalitat que estan fent algunes persones.
Conscients que cal contribuir
a què es pugui fer el confinament

sense que els faltin productes bàsics, a Blanes i Lloret s’ha activat
un servei que habitualment només
solen oferir alguns establiments,
en aquest cas fins i tot parades del
mercat de la verdura de Blanes o
el Mercat Municipal de Lloret:
portar el menjar a casa del client.
També hi han hagut restaurants
que s’han afegit a la iniciativa.

«La comanda es fa via
telèfon o Whatsapp i una
persona de l’establiment
comercial es desplaça a
casa amb el material»

La comanda es fa via telèfon o
Whatsapp i una persona de l’establiment comercial es desplaça a
casa amb el material. Les xarxes
socials han servit per difondre el
llistat d’establiments que participen en aquest servei.
Les grans superfícies també
han habilitat horaris per a la gent
gran i han limitat la capacitat dels
locals per evitar contagis. També
s’han adequat els horaris a la situació, normalment més reduïts:
només al matí, o s’ha tancat més
aviat al vespre. yy

• Mercat setmanal: No es realitzarà cap cobrament. Un cop es
reprengui el servei, es descomptaran els dimarts que no s’hagi
pogut dur a terme l’activitat.

del mes de març que s’ha pogut
oferir el servei.
• Taxa escombraries comercials:
Els serveis tècnics estudien possibilitats per descomptar aquelles
activitats que han estat obligades
a tancar.
Des de l’Ajuntament també
estan treballant en d’altres mesures per ajudar als autònoms i
petites empreses.
Per consultes o dubtes: oiac@
lloret.cat, tresoreria@lloret.cat
i rendes@lloret.cat o bé als telèfons 636 144 388 / 616 923 105. yy

«Les taxes de les llars
d’infants i el mercat
setmanal no es pagaran
fins que es reprengui
l’activitat»
• Llars d’infants: No es realitzarà cap cobrament fins que
es reprengui el servei i al proper
rebut és regularitzarà els dies

Detall de les mesures. Foto Aj. Lloret
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NOVES TECNOLOGIES

SMS
La Corporació de Salut del
Maresme i la Selva ha reforçat
l’atenció telefònica amb l’enviament d’SMS per reprogramar
i anul·lar proves i visites als
pacients. L’eina està permetent fer enviaments massius
de forma ràpida i eficient, i

donar, d’aquesta manera, una
atenció més àgil i òptima a la
ciutadania que està pendent
de fer-se una prova o una visita. Es mantenen les trucades
telefòniques, especialment per
aquelles persones que no disposen de telèfon mòbil. yy

SMS als mòbils dels pacients. Foto CSMS

Impressores 3-D
El virus ha generat una extensa xarxa telemàtica per
a la producció de pantalles
de protecció elaborades amb
impressores 3D. A Blanes hi
ha un dels principals artífexs
d’aquesta iniciativa, que es comunica a través del grup de
Telegram ‘Coronavirus Ma-

ders’. Va ser amb aquest veí de
Blanes amb qui l’Ajuntament
es va posar en contacte per
interessar-se per aquesta producció alternativa a la vista de
les mancances detectades. Ja se
n’han fet arribar a l’Hospital i
ambulatoris. yy

Protectors 3D lliurats a l'Hospital Comarcal. Foto Aj. Blanes

Drons
La Policia Local de Lloret de
Mar fa servir aquests aparells
per controlar el moviment
de persones i vehicles per la
vila. Cal recordar que hi ha
fortes restriccions i que les

sancions poden anar dels 601
euros als 30.000, segons la
gravetat del cas. A la imatge,
es pot veure la manca de persones al carrer i el gran nombre de cotxes aturats. yy

Vista aèria de Lloret. Foto Policia Local

Més controls els cap de
setmana
BLANES/LLORET DE MAR

Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local fan des de l’inici del confinament controls per evitar que hi
hagi persones pel carrer que no hi
han de ser perquè no fan res en
concret o no van a cap dels indrets
permesos. Aquests controls s’han
intensificat els caps de setmana per
evitar que la gent anés a les segones residències de la Costa Brava.
N’hi havia a l’AP-7, però també a la
carretera de Tordera a Blanes i als
accessos a Lloret de Mar.

almenys fins a l’11 d’abril, han
decidit fer el confinament a les
segones residències, ja siguin a la
costa o a la muntanya.
El mateix cap de setmana, el
conseller Miquel Buch va posar
en marxa el "certificat d'autoresponsabilitat" per als desplaçaments
que serveix perquè els Mossos facilitin el pas més ràpidament. El

«Els controls de mobilitat
s’amplien els caps de
setmana»
Per posar només un exemple,
del divendres 20 al dissabte 21
de març, Els Mossos, la Guàrdia
Urbana i la Policia Local van fer
12.288 identificacions a persones
al carrer, 12.741 més a vehicles,
i van aplicar 2.805 sancions per
incomplir el reial decret d'estat
d'alarma en les darreres 24 hores.
Algunes persones, al veure
que el confinament s’allargarà

Controls a la GI-600. Foto Aj. Blanes

«El Conseller Miquel
Buch va posar en
marxa el "certificat
d'autoresponsabilitat"»
document −no és obligatori però
sí recomanable−. Les empreses que
segueixen treballant també fan un
certificat als seus treballadors. yy
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Total suport al personal sanitari
BLANES

Durant aquests dies, en què
l’atenció informativa està lògicament centrada en l’emergència sanitària provocada pel coronavirus, també hi ha notícies
relacionades que donen motius
per a l’esperança. Si més no, accions que serveixen per revifar
un xic l’optimisme que no té
gaire raons per existir a la vista
de l’actual situació.
Una d’aquestes notícies és
l’emotiu homenatge que se li va
dedicar al personal sanitari de
l’Hospital Comarcal de la Selva
amb seu a Blanes. Patrulles de la
Policia Local, Mossos d’Esquadra

i unitats del SEM de Blanes, Lloret
i Tossa es van aplegar amb els seus
respectius vehicles a l’entrada de
les urgències del centre sanitari.
Durant no més d’un minut
van encendre els llums, van fer
sonar les sirenes i van dedicar un
sentit aplaudiment al personal
sanitari que es va aplegar al porxo
d’entrada d’Urgències, afegint-se
també a l’aplaudiment. L’emotiva
trobada, presidida pel bon humor
d’uns i altres, es va reblar amb
una fotografia final de grup on va
quedar clar que, malgrat l’esgotament, no estan disposats a donar
el seu braç a tòrcer en la batalla
pel coronavirus.

EMOTIU HOMENATGE
La idea d’organitzar l’homenatge als homes i dones que aquests
dies estan en la primera línia del
front de batalla per la pandèmia de
la COVID-19 va sorgir en el briefing de la Policia Local de Blanes.
Ràpidament es van posar en contacte amb els homòlegs de Lloret
i Tossa, així com amb els Mossos
d’Esquadra i el SEM, que no van
dubtar en afegir-se a la iniciativa.
Al finalitzar la trobada, alguns
efectius van aprofitar per lliurar
material sanitari i de contenció als
sanitaris. Qui també es va afegir en
un discret segon pla a l’homenat-

ge va ser l’alcalde de Blanes, Àngel
Canosa, que va agrair a tothom
l’emotiu gest, així com per l’esforç

afegit que estan fent aquests dies
tant el personal sanitari com els
cossos de seguretat. yy

Sanitaris i cossos de seguretat fent pinya. Foto Aj. Blanes

Suport a les persones grans
CATALUNYA

La Creu Roja truca a més de
45.000 persones vulnerables per
informar-les sobre el coronavirus
i acompanyar-les.

Les trucades formen part
d'una campanya telefònica que
l'entitat ha posat en marxa i que
es dirigeix a usuaris que siguin
majors de 65 anys o que estiguin

als programes de salut de l'entitat, per exemple per tenir una
malaltia crònica.
Els voluntaris truquen a
aquestes persones per explicar-los mesures preventives i de
protecció enfront el COVID-19,
així com per "tranquil·litzar-les".
En cas que sigui necessari també
van amb elles a visites mèdiques
i els hi fan un acompanyament
en cas que s'hagin de confinar,
aspecte que treballen amb el Departament d'Interior.
El servei de teleassistència,
que ofereixen diverses entitats,
també es molt útil aquests dies
per saber com estan les persones,
aconsellar-les i fer-les costat en
uns moments tan delicats com

Seu central de la Creu Roja. Foto ACN

aquests. Moltes d’aquestes persones viuen soles i els familiars, veïns o voluntaris els hi deixen a la
porta el que necessiten però sense contacte per evitar el contagi.
GESTIÓ DE RESIDUS A LA
LLAR
El Ministeri de Sanitat ha fet
un seguit de recomanacions per
als residus en llars amb persones
amb casos positius de coronavirus. Hi ha moltes persones que
segueixen la malaltia a casa seva,
però cal prendre un seguit de mesures per evitar mals majors:
• Els residus (guants, mocadors, mascaretes) s'han d'eliminar en una bossa de plàstic (BOSSA 1) en un cubell d'escombraries

a l'habitació, preferiblement amb
tapa i pedal d'obertura, sense fer
cap separació per al reciclatge.
• Aquesta bossa (BOSSA 1)
s'ha de tancar i posar dins d'una
segona bossa (BOSSA 2), a la
banda de la sortida de l'habitació,
on a més es dipositaran els guants
i mascareta utilitzats pel cuidador
i es tancarà adequadament abans
de sortir de l'habitació.
• La BOSSA 2 va al contenidor de fracció-resta dels residus
domèstics (BOSSA 3).
• Immediatament després s'ha
de fer una completa higiene de
mans amb aigua i sabó, almenys
de 40-60 segons. yy

Suspesa la XXVII Mostra de Teatre d’Instituts
Públics Gironins
S’havia de fer a mitjans de maig a Blanes
BLANES

Des de l’inici de l’emergència
sanitària provocada per l’esclat de
la pandèmia de la COVID-19, una
de les conseqüències col·laterals
ha estat la paralització de l’activitat lúdica i cultural. A Blanes des
del primer moment ja es va anunciar la suspensió i/o ajornament
de tota mena d’esdeveniments
previstos per aquells dies.
Ara, però, ja es comença a determinar la suspensió d’activitats
que havien de tenir lloc durant els
propers mesos. És el cas de la 27a
edició de la Mostra de Teatre d’Ins-

tituts Públics Gironins, que s’havia
de fer a Blanes del 13 al 15 de maig.
La mostra està organitzada pel Seminari del Professorat de Teatre de
les comarques gironines amb el suport de l’Ajuntament de Blanes, així
com d’altres estaments.
Els organitzadors han anunciat la seva suspensió definitiva a
través d’un comunicat on detallen
les raons que els han dut a prendre
aquesta determinació. En aquest
sentit, remarquen que “a contracor, davant la incertesa del retorn
a la normalitat i valorant totes les
restriccions actuals i les futures

que es poden prendre amb relació
al coronavirus, us volem comunicar que hem decidit anul·lar la
Mostra de Teatre d’enguany”.
També expliquen les raons que
els han impulsat: “Pensem que el
fet de no poder trobar-nos per fer
assajos, el possible retorn a les aules
que es farà en una situació excepcional, les avaluacions pendents que
hauran de fer-se de forma intensiva, la permanència de restriccions
quant a l’aforament en espais públics durant força temps són, entre
d’altres, motius de pes per fer-nos
plantejar aquesta anul·lació”.

Teatre de Blanes. Foto Arxiu Yoyo

D’altra banda, agraeixen la
comprensió de tothom i els em-

placen per a una propera edició,
la del 2021. yy
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‘Establiment segur contra la violència masclista’
CATALUNYA

Un dels col·lectius que ha vist
incrementat el risc de la seva situació amb motiu del confinament
decretat per lluitar contra l’avanç
de la COVID-19 és el de les dones
en situació de violència masclista.
Per això, l’Ajuntament de Blanes,
com d’altres municipis, a través
del Departament d’Acció Social i
Igualtat i del SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones) municipal, s’ha adherit a la campanya
impulsada per l’Institut Català de
les Dones (ICD), del Departament
de Presidència donant-li suport.
Una convivència permanent i
forçosa afegida a la mobilitat reduïda o nul·la pot afavorir les situacions de violència amb l’agreu-

jant que la víctima no pot trucar
als serveis, trobar suport de familiars, amistats o professionals.
A més de demanar a familiars, veïnatge i amistats de dones
en relacions tòxiques i violentes
que estiguin més amatents a la
situació al llarg del confinament,
l’ICD ha iniciat la campanya ‘Establiment segur contra la violència masclista’. L’objectiu és que les
dones també trobin el suport i la
complicitat de la ciutadania quan
acudeixin a un comerç.
Es tracta d’una iniciativa
per facilitar l’accés al telèfon
900 900 120 a les dones que no
poden ni trucar, ni escriure, ni
posar-se en contacte amb els

serveis en trobar-se confinades
amb el seu agressor.
S’ha contactat amb el Col·legi
de Farmacèutics i els gremis de
flequers, estanquers, supermercats i autoserveis de detallistes,
així com autoserveis d’alimentació i detallistes de fruites i hortalisses. El suport es concreta en
posar en un lloc visible el cartell
‘Establiment segur contra la violència masclista’. Al cartell també
hi ha la informació: “Si aquests
dies de confinament sents que
casa teva deixa de ser un espai
segur per a tu o els teus fills i
filles, aquí truquem per tu al
900 900 120 o al 112’. El missatge s’identifica amb els hashtags
#NoestàsSola i #JoActuo. yy

Cartell que tenen les botigues adherides

Reparteixen 1.700 targetes menjador
LLORET DE MAR /BLANES

Aquest ajut de les targetes menjador s’està vehiculant arreu de Catalunya a través dels ajuntaments
i consells comarcals amb l’ajut del
Departament d’Educació de la Ge-

neralitat amb l’objectiu d’assegurar
l’alimentació dels infants més vulnerables mentre no hi hagi escola.
Cadascuna de les targetes que s’està
entregant porta carregats 40 € i seran recarregables en cas que sigui

menester; és a dir, si l’ordre de confinament s’allarga.
Les famílies no han d’activar
res, de manera que poden anar a
les botigues autoritzades directament. Això sí, les famílies han de
conservar aquesta targeta, ja que
no se’n repartirà cap més.

«Les famílies no han
d’activar res, de manera
que poden anar a les
botigues autoritzades
directament»

Targeta moneder

L’alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, explica que “en el cas de Lloret
es tracta de més de 900 beques,
per tant un volum considerable.
El Comitè d’Emergències Municipal va acordar fer la distribució a

«Cadascuna de les
targetes porta carregats
40 € i seran recarregables
en cas que sigui menester;
és a dir, si l’ordre de
confinament s’allarga»
domicili per evitar que les famílies
surtin al carrer”.
776 targetes a Blanes
A Blanes, hi ha un total de 776
targetes, i s’han distribuint a través dels agents cívics i treballadors
acreditats per l’Ajuntament de Blanes, coordinats pel Departament
de Protecció Civil.
Abans de sortir a fer el repartiment, el cap de Protecció Civil
Josep Lluís Pouy i el cap de la Po-

licia Local Joan Garcia, els hi van
donar diverses instruccions sobre
com han de procedir. Es tracta de
mantenir estrictes mesures per
mantenir la necessària distància
de seguretat quan facin el lliurament en cada domicili, a banda de
dotar-los del material de protecció
sanitària adequat, així com de les
corresponents acreditacions.
Només poden fer servir les
targetes-moneder als establiments que tenen relacionats en
un llistat que se’ls fa arribar perquè puguin adreçar-se al què tinguin més proper als seus respectius domicilis. D’aquesta manera,
des de l’administració pública es
garanteix que tots aquells nens
i nenes que es beneficien de les
beques-menjador als respectius
centres educatius, poden seguir
fent-ho des de casa. yy
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L’alcalde dona positiu
L'alcalde de Lloret de Mar ha
estat un dels milers de ciutadans afectats pel coronavirus.
En un escrit a les xarxes socials (18 de març), l'alcalde
detallava que es trobava "perfectament" i "plenament recuperat", ja que des del diumenge anterior no tenia cap símp-

toma. A més, l'alcalde afegia
que portava set dies confinat
a casa seva, des d'on seguia
treballant amb normalitat i
encara li quedaven dotze dies
més abans de sortir al carrer.
Un viatge a Madrid, podria
ser la causa de la infecció. yy

SALUT

COVID-19: I passat el
confinament, què?

Jaume Dulsat al seu despatx. Arxiu ACN

Equipaments tancats
El coronavirus ha obligat a
tancar nombrosos serveis públics de Lloret de Mar, com
ha passat arreu del país per
evitar el major nombre de
contagis possible: Biblioteca,

Puntet, Casal d’Avis, Teatre,
equipaments del MOLL…
són alguns dels espais tancats,
que d’altre banda, tampoc es
podien fer servir pel confinament de les persones. yy

Casal de la Gent Gran tancat. Foto M.A. Comas

Carrers buits
Botigues, bars i restaurants
han hagut de tancar pel coronavirus. Hi ha les excepcions
dels supermercats, farmàcies
o estancs. La gent tampoc pot
sortir de casa, si no és per anar
a treballar o per algun tràmit
imprescindible, el que ha pro-

vocat carrers deserts, sempre
amb algunes excepcions de
gent que no ha respectat l’ordre. Els que sí poden sortir,
són els propietaris dels gossos
per passejar la seva mascota,
sempre a prop del domicili. yy

Carrers i botigues tancades. Foto M.A. Comas

Dr. Josep Marès Bermúdez
@maresjosep
www.ipmaresriera.cat

T

othom, a data d’avui, és coneixedor de la gravetat que
representa l’actual pandèmia pel coronavirus SARS_Cov2
causant de la malaltia COVID-19.
En el moment d’escriure aquest
article (30 de març de 2020) estem
a punt de sobrepassar els 90.000
casos confirmats a Espanya, tot i
que les estimacions indiquen que
aquest nombre només representa el
5% dels casos reals a tot l’estat. Més
de 12.000 dels casos confirmats
son professionals sanitaris que,
juntament amb els seus col·legues
que han estat en contacte amb ells,
fa que un elevat nombre de metges, metgesses, infermers i infermeres, entre altre personal, hagin
d'estar confinats. Aquest fet, afegit
a l’increment exponencial de casos, amb l’augment de la demanda
d’assistència sanitària que generen,
l’elevat nombre de casos greus, més
de 45.000 pacients hospitalitzats i
més de 5.000 que necessiten o han
necessitat estar en unitats de cures
intensives, fa que el sistema sanitari
no pugui assumir tota aquesta càrrega i entri en col·lapse. Les conseqüències són esgarrifoses, perquè
impliquen un increment de mortalitat per la pròpia COVID-19
però també per altres patologies, ja
que no és possible garantir l’assistència mèdica desitjable. Aquesta
és la raó per la qual cal continuar
amb el confinament de tota la població: evitar la transmissió de la
malaltia, frenar l’increment exponencial de casos i impedir més col·
lapse del sistema sanitari. Un altre
dels objectius és la supressió de la
infecció, però per això calen altres
mesures complementàries que cal
endegar urgentment juntament
amb el confinament global, i que
caldrà perllongar després d’aquest
període d’alarma nacional.
El virus es transmet vehiculitzat

amb les gotetes microscòpiques de
saliva que expulsem quan parlem,
esternudem o tossim. Aquests
gotetes contaminen les superfícies que tenim a prop: la taula,
el mòbil, el bolígraf, els estris de
cuina, mocadors... que després
toquem amb les mans i nosaltres
mateixos ho transportem a altres
objectes. També les gotetes van
a les nostres mans quan ens toquem el nas, la boca, tossim o esternudem si les posem al davant,
i quan manipulem altres objectes
els contaminem. Si una altra persona toca amb les seves mans un
objecte que, per algun d’aquests
mecanismes ha estat contaminat,
i a continuació es toca el nas, els
ulls o la boca, sense adonar-se'n,
pot adquirir el virus i contagiar-se. Aquest és el principal mecanisme de transmissió. L’altre
mecanisme de contagi es produeix quan les microgotes de saliva
d’una persona infectada, que pot
estar asimptomàtica i no saber-ho,
arriben directament mentre parla,
esternuda o estossega, a la cara o a
les mans d’una persona que està a
prop. El virus no és capaç de mantenir-se en les gotetes en el aire a
distàncies de més de 1,5 metres.
Conèixer aquests mecanismes
és essencial per posar en marxa
mesures preventives que hem
d’adoptar necessàriament des
d’ara i per força temps després del
confinament, per protegir-nos,
per impedir el contagi de familiars, amics, veïns, companys... i
evitar la transmissió de la infecció a la comunitat per poder assolir l’objectiu: la supressió.
Està clar que cal tossir al colze i no a
la mà, utilitzar mocadors de paper
i tot seguit rentar-se les mans. Però
és imprescindible que modifiquem
alguns dels nostres hàbits: hem de
deixar d’abraçar-nos, fer-nos petons o donar-nos la mà quan ens
trobem amb altres persones. Cal-

Coronavirus

drà evitar totalment les reunions,
estades i trobades amb familiars o
amics. Hem de rentar-nos les mans
correctament i sovint després de
tocar objectes que poden haver
manipulat altres persones quan
estem fora de casa, quan tornem a
entrar a casa, abans de preparar aliments o menjar, quan tenim cura
d’una altra persona, després d’anar
a WC o al entrar a un centre sanitari. La millor manera de fer-ho és
amb aigua i sabó durant 20 segons.
Si no és possible, cal desinfectar-se
amb solucions alcohòliques de més
de 60% de graduació. Cal mantenir
una distància de seguretat de 1-1,5
metres amb altres persones fora de
casa. La utilització de mascaretes
és altament eficaç per impedir la
disseminació de les nostres gotetes
de saliva quan parlem. Hauríem
d’anar amb mascareta quan sortim
de casa i molt especialment quan
no puguem garantir la distància de
seguretat, en el transport públic, en
establiments, en centres sanitaris...
Tots podem contagiar. Tots podem
contagiar-nos.
Desconeixem com es comportarà
el virus, si amb la calor a l’estiu
reduirà la seva circulació, si tornarà a circular el proper hivern,
si desapareixerà...
Però el futur és esperançador.
Disposarem properament d’una
vacuna, sens dubte la millor estratègia preventiva, i que podrà
permetre, amb tota seguretat,
controlar aquesta infecció. Està
en desenvolupament i no es podrà utilitzar fins que finalitzin els
estudis que comprovin la seva eficàcia i sobretot la seva seguretat,
criteris universals per totes les vacunes que disposem, i indispensables abans de la seva comercialització. Mentrestant, la supressió de
la infecció està a les nostres mans,
depèn de la responsabilitat de
cada un de nosaltres. yy
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Proven un fàrmac Reforcen la neteja i la
desinfecció
contra l’ebola
LLORET DE MAR

Laboratoris per analitzar i investigar. Foto ACN
ESPANYA

Tres hospitals de l’estat, entre
ells el Clínic de Barcelona, participen en un assaig clínic provant
un fàrmac utilitzat durant el brot
d’ebola del 2014 per lluitar contra
el coronavirus.
El medicament, anomenat
Remdesivir, és un anàleg de nucleòtids, que actua en la replicació del virus i en frena l'extensió
en les cèl·lules de l’organisme. En
concret, hi participen, a banda
del Clínic, els hospitals Cruces de
Bilbao i La Paz de Madrid.

Es tracta de dos estudis en fase
III i s’utilitza el medicament amb
pacients amb la intenció de comprovar-ne l'eficàcia i la seguretat
per combatre la malaltia. Un dels
estudis es fa amb els malalts més
greus i l’altre amb altres de menor
afectació, en els quals s’analitza si
el fàrmac ofereix millors resultats
que la teràpia de suport que actualment s’està administrant.
Els primers resultats dels
assajos s’esperen en els propers
mesos. yy

L’Ajuntament de Lloret de
Mar ha reforçat els serveis de
neteja viària. S’ha posat a disposició per a aquestes actuacions
tota la maquinària associada a
neteja viària amb què compta
l’empresa concessionària. Els
equips operatius per assumir les
tasques de neteja i desinfecció
de carrers són els mateixos que
la població hi destina durant la
temporada alta, és a dir els mesos d’estiu.

desinfectant amb productes viricides els contenidors instal·lats
al nucli urbà”.

«Les ADF centren la neteja
a les urbanitzacions»
Per altra banda, s’ha requerit
als voluntaris de l’Associació de

Defensa Forestal que s’encarreguin de dur a terme la desinfecció
de les zones comunes i accessos
de les múltiples urbanitzacions
del municipi. La regidora explica que “intervenen en zones com
les àrees d’aportació de residus o
els accessos i entorns a les bústies
col·lectives”. A Blanes s'ha fet una
acció similar. yy

«Prioritzen l’actuació
en aquelles zones més
concorregudes»
La regidora de Medi Ambient, Marina Nicolàs, explica que
“prioritzen l’actuació en aquelles zones més concorregudes
i sensibles com poden ser els
entorns a centres sanitaris, farmàcies, supermercats i establiments d’aliments i productes essencials, comissaria de la Policia
Local i Protecció Civil, centres
logístics i assistencials habilitats”. I detalla que “també s’estan

Neteja als carrers de Lloret. Foto Aj. Lloret
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Les dones de l’Índia, protagonistes del 8-M
haver un taller de henna, una
festa Holi i tallers tradicionals
de l’Índia.
ALTRES ACTES
El diumenge 8-M a les 13 h es
va fer la lectura del manifest institucional a càrrec de la regidora
d’Igualtat, Ana Garcia-Castany.
Prèviament hi va haver el vermut
amb l’Aurora “De fèrtils a fecundes”, un espectacle poeticomusical
organitzat per l’Associació l’Aurora. Es tracta d’un projecte multidisciplinari que agermana literatura, música i dansa.

Les protagonistes del 8-M. Foto Aj. Lloret

grat per diverses dones índies,
i amb elles hem treballat diferents activitats que ens permeten
conèixer millor la seva cultura i
inquietuds”.

LLORET DE MAR

Lloret de Mar s’ha sumat un
any més al Dia Internacional de la
Dona i ho ha fet amb un programa
que enguany s’ha centrat especialment en les dones de l’Índia.

Entre les propostes hi havia
l’exposició dones de l’Índia i
balls típics. Es va organitzar la
xerrada “Increíbles mujeres de
la Índia” i es va fer una lectura
de contes i l’obra de teatre infantil La lluvia, a càrrec de nens
i nenes de l’Índia. També hi va

La regidora de la Biblioteca
Municipal, Marina Nicolàs, explica: “L’Índia és un dels països
on les dones encara pateixen més
violència en tots els àmbits: físic,
social, psicològic. A Lloret tenim
el Club de la Lectura Fàcil, inte-

Projecte Dona
BLANES

El Projecte Dona és el resultat
d’una creació col·lectiva a càrrec
de l’Associació d’Arts Escèniques
la Quarta Finestra, a favor de la
igualtat de gènere, nascuda a la
veïna població de Palafolls amb
motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona Treballadora. L’espectacle està conformat
per sis actuacions de microteatre
i teatre físic, i el públic va fent
l’itinerari que els van marcant les
actrius i actors.
A través de les diferents escenes amb situacions molt diverses, el públic es va trobant
diferents perspectives des de les
quals s’aborda una qüestió mo-

notemàtica que gira al voltant
del 8-M: una visió històrica sobre el rol de la dona, els micromasclismes, la publicitat sexista,
la bretxa salarial i el sostre de
vidre. Tampoc no s’oblida de dos
temes malauradament de plena
activitat: la violència de gènere i
els estereotips de gènere.

«S’aborda una qüestió
monotemàtica que gira al
voltant del 8-M»
A Blanes, es va poder veure
a la Casa Saladrigas coincidint
amb el cap de setmana del 8-M. yy

La regidora ha destacat: “Tenim una implicació social molt
alta que fa que cada any puguem
oferir noves activitats”. En aquest
sentit, el mateix dia 8 de març hi
va haver una cursa d’obstacles organitzada per Autodefensa Marga,
Team Albino i l’Institut Rocagrossa i l’endemà la presentació
de l’Ajuntament de Lloret de Mar
i Nova Ràdio Lloret a la campanya de la Generalitat de Catalunya
“T’ho estàs perdent” (més informació a la pàgina 28).

La projecció de dues pel·lícules sobre la temàtica de dones,
organitzades per Cineclub Adler i
l’Associació de Dones l’Aurora; la
lectura del manifest del 8 de març
a càrrec de les obreres de Santa
Cristina i una sortida per anar a
veure l’obra de teatre El silenci dels
telers d’Assumpte Montellà van
completar el programa previst. El
riu Llobregat conté una excepcionalitat única al món. En 20 km.

del seu recorregut s’instal·laren
18 colònies tèxtils, a cavall de dos
segles, consolidant la Revolució
Industrial a casa nostra. Seguint
el fil de El silenci dels telers, i de la
mà de la seva autora, les participants van entrar al túnel del temps
per conèixer de prop la vida dels
obrers a la colònia Vidal, per desprès entrar a la torre de l’amo de
Viladomiu Nou. yy

8-M a Lloret de Mar. Foto M.A. Comas

Vestits de paper
BLANES

L’Associació de Pensionistes i
Jubilats de Blanes ha fet una exposició que aplegava una 50ena
dels coneguts vestits de paper
que es confeccionen al Casal
Benet Ribas.
Periòdicament l’entitat ja organitza desfilades obertes al públic i a l’aire lliure perquè tothom
pugui gaudir d’aquestes creacions
Prêt à Porter dignes dels dissenyadors de moda amb més estil.
També s’han pogut veure els vestits en mostres d’artesania que
s’han fet al casal, però poques vegades s’han exposat fora del local
de l’entitat com és aquest el cas a
la Sala García-Tornel.

«La iniciativa es va posar
en marxa ara fa 18 anys al
Casal Benet Ribas»

Casa Saladrigas 7 i 8 de març. Foto Yoyo

Els vestits de paper formen
part dels tallers i activitats que
s’allotgen periòdicament al Casal
Benet Ribas. Al costat de les creacions artístiques com ara pintura,
manualitats i altres manifestacions, també hi havia els emblemàtics vestits de paper, que es van
començar a fer en la temporada
2001-2002, un taller del qual se
n’ha encarregat aquests últims sis
anys Teresa Ger, prenent el relleu
a anteriors professores-modistes.

Alguns dels vestits exposats. Foto Yoyo

A l’exposició hi havia una cinquantena de vestits de paper de les
tres darreres temporades, i actualment hi ha 12 dones que formen
part del taller, confeccionant-los
primer i posteriorment lluint-los
a ritme de música a les passarel·les

de les desfilades. A la mostra també s’hi inclouen complements de
vestuari com ara barrets i pameles,
així com el material de què estan
fetes aquestes autèntiques obres
d’art, que costa de creure que no
estiguin fetes de roba. yy
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Blanes torna a reivindicar el
dret de les dones
Aquest espai està disponible
per a la vostra empresa
Tel. 972 33 45 00

Regidores blanenques. Foto Aj. Blanes

BLANES

Blanes va celebrar el dissabte
dia 7 de març, un dia abans de la
jornada del 8-M, l’Acte Institucional organitzat per l’Ajuntament
de Blanes amb motiu del Dia
Internacional de la Dona Treballadora. També hi van participat
diversos grups i entitats de dones
de la vila, que van aportar el seu
granet de sorra.
Es va muntar un ‘punt lila’
davant l’Ajuntament. Enguany el
leitmotiv que s’ha triat és la Visibilització de la Dona a l’Esport.
La jornada es va tancar amb
una fotografia de grup de totes
les regidores que van assistir a
l’acte institucional.
MANIFEST INSTITUCIONAL
La segona tinenta d’alcalde
de l’Ajuntament de Blanes, Olga
López, es va encarregar d’encetar
l’acte donant la benvinguda a tots
i totes les participants, recordant
la importància de no oblidar una
lluita que concerneix a totes les
persones, siguin homes o dones.
Durant l’acte també va intervenir
la regidora d’Acció Social i Igualtat, Marian Anguita, que va llegir
el Manifest Institucional.
En el text, l’Ajuntament de
Blanes fa seves les reivindicacions que any rere any demanen
una veritable igualtat per a les
dones a tot el món, tot recordant
que enguany la ONU ha marcat
l’objectiu que al 2030 s’hagi assolit la igualtat de gènere. Així ho
ha esperonat amb el lema ‘Sóc de
la generació igualtat: pels drets
de les dones’, recordant que tot
el què s’ha aconseguit fins ara és
gràcies a la valentia i esforç de
moltes dones d’arreu del món
que no han defallit.

Cal tenir present que es tracta d’un objectiu que encara està
molt lluny. No s’ha aconseguit
la igualtat de gènere en cap país
2.700 milions de dones pateixen
restriccions legals que els nega la
igualtat d’oportunitats laborals.
Només un 25% de les dones són
parlamentàries i, segons les estadístiques, una de cada tres dones
pateix violència de gènere.
El manifest fa una crida a
no deixar-se enganyar pensant
que aquestes situacions només
es produeixen en països del tercer món. Aquí mateix hi ha un
bon ventall d’exemples: les dones són explotades laboralment
amb sous que són un 25% inferiors als que guanyen els homes
i la possibilitat que les noies
estudiants acabin una llicenciatura és del 18%, mentre que en
els homes és del 37%. I no pas
perquè no estiguin capacitades,
sinó perquè s’enfronten a moltes
barreres socials i laborals que les
obliguen a desistir.
Per això, també es demana
que els homes es posin al costat
de les dones i treballar conjuntament per la igualtat total.

SEGON MANIFEST
L’acte institucional es va completar amb la lectura d’un segon
manifest redactat per diversos
col·lectius de dones que van pronunciar en el mateix sentit de reivindicar que cal acabar amb les
desigualtats. D’altra banda, també
hi va haver diverses intervencions
del grup artístic ‘Tres voltes rebels’.
Abans que l’alcalde de Blanes,
Àngel Canosa, tanqués l’acte institucional, es va fer una performance consistent en recordar la trajectòria de vuit dones que al llarg dels
darrers segles han marcat la història de la humanitat amb les seves
aportacions.
DONA I ESPORT
El 8-M va ser molt present
a la Ciutat Esportiva de Blanes amb diverses activitats. En
aquest cas van anar a càrrec de
l’entitat Social Esport, que instal·
là una carpa informativa i participativa del Punt Lila. També hi
va haver l’entrega de xecs a clubs
d’equips femenins de bàsquet,
voleibol i futbol, una xerrada
sobre dona i ciència i un taller
sobre dona i esport. yy

Concentració al passeig de Dintre. Foto Aj. Blanes
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Descobreixen colònies de corall negre
mil·lenàries al canyó de Blanes
zones d'estudi i han caracteritzat
amb més detall aquests ambients.

BLANES

Una investigació oceanogràfica liderada per l'Institut de
Ciències del Mar del CSIC amb
la col·laboració d'investigadors
internacionals ha permès descobrir nombroses colònies de corall
en un canyó submarí de Blanes.
Es tracta d'una zona de 60 km de
llarg i mig quilòmetre d'amplada
amb nombroses parets verticals
que poden arribar fins als 2.300
metres de profunditat.
En aquestes parets s'han descobert colònies denses de coralls
profunds d'aigua freda, que viuen amb temperatures d'uns 13
graus. El geòleg marí i líder de
la investigació, Pere Puig, ha
detallat que en aquest canyó hi
ha "molts ambients amb comunitats bentòniques molt ben desenvolupades i estructurades".
Segons Puig, això es deu al fet
que el canyó de Blanes té "moltes
falles i fractures" que ha provocat la creació d'aquestes comunitats diferents.
Puig ha afegit que a partir de
les imatges capturades amb robots submarins, han descobert
que hi ha "colònies centenàries
i fins i tot mil·lenàries". Puig ha
afirmat que hi havia una mostra
de corall negre (Leopathes glaberrima) que mesurava més de
dos metres. La biòloga de la Universitat de Salento (Itàlia), Meri
Bilan, ha assegurat que el corall
negre "creix tot just una fracció
de mil·límetre cada any" i per
això podria tractar-se de colònies mil·lenàries.
Bilan ha recordat que "no és
tan estrany" trobar aquest tipus
de corall al mar Mediterrani,

ELS EFECTES DE LA PESCA
D'ARROSSEGAMENT
Aquesta investigació sorgeix
a partir d'un projecte iniciat el
2017 pel CSIC en què es van
analitzar els efectes de la pesca
d'arrossegament en els sediments
més profunds. En aquell moment, Pere Puig va descobrir una
gran abundància de les colònies
de coralls en el canyó de Blanes
i ara han decidit analitzar-lo en
profunditat.

«El corall negre creix una
fracció de mil·límetre
cada any»

Corall negre al canyó de Blanes. Foto CSIC-ACN

però sí que ho és trobar-ne de
tants anys.
DIVERSES ESPÈCIES SEGONS
LA PROFUNDITAT
D'altra banda, el biòleg del
CSIC, Jordi Grinyó, ha explicat
que han descobert zones dominades per una espècie o una altra segons la profunditat. Per exemple,
Grinyó ha apuntat que als 1.000
metres de profunditat hi havia
"esculls d'ostres Neopycnodonte zibrowii molt rares de veure vives".
De tota manera, entre els 1.000 i
els 600 metres, les espècies dominants anaven canviant passant
per les colònies de corall i acabant
amb les gorgònies.

A més, Grinyó ha detallat que
en el canyó de Blanes han descobert espècies de gorgònies del tipus Callagorgia verticillata o Muriceides lepida que "fins ara estava
considerada una espècie rara però
que aquí és molt abundant".

«La investigació ha estat
liderada pel blanenc Pere
Puig»
Pere Puig s'ha mostrat especialment satisfet d'haver trobat
algunes colònies més petites de
corall. Segons el geòleg, això és
una "bona senyal" ja que significa que "les comunitats segueixen
creixent i expandint-se".

DOS SUBMARINS DE CONTROL REMOT
En una primera fase de la
campanya oceanogràfica, els científics han explorat tres zones
del canyó, dues a la cara nord,
més propera als caladors de
pesca, i una tercera en el flanc
est. Per a l’exploració van utilitzar dos robots submarins operats per control remot: el ROV
Liropus, de l'Institut Espanyol
d'Oceanografia (IEO) i el ROV
Ariane, de l'Institut Français de
Recherche pour l'Exploitation de
la Mer (IFREMER).
En la segona fase de la campanya, els científics han ampliat les

Ara analitzaran si precisament els sediments que han arrossegat les xarxes cap al canyó
han afectat d'alguna forma a
tota la biodiversitat que hi ha en
aquesta zona. Per fer-ho han col·
locat cinc ancoratges amb instruments oceanogràfics que ajudaran a estudiar els corrents i també
trampes de sediments per veure
què hi cau. Durant quatre mesos
analitzaran les dades que vagin
aportant els sensors. A més, també analitzaran l'aigua per saber la
seva composició.
Els científics també analitzaran diverses mostres dels coralls
i gorgònies que han trobat per
analitzar concretament la seva
antiguitat, estudiar el seu ritme
de creixement i confirmar si algun dels exemples correspon a
una nova espècie. yy
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Presenten les obreres de Santa Cristina 2020
Es tracta de Berta Blanch, Laura Reina, Georgina Latorre i Clàudia Fernández
que eren una de les 4 escollides.
Segons explica Clàudia Fernández, “estàvem dinant amb la família i va trucar l’Arseni. Vaig
sortir al carrer i m’ho va dir. Vaig
entrar a casa i quan ho vaig dir,
va ser una gran festa per a tota
la família”.

LLORET DE MAR

La presentació oficial de les
noves obreres es va fer en el decurs del tradicional Aplec dels
Perdons de Santa Cristina. Seran
obreres durant un any, però viuran el punt culminant el 24 de
juliol, diada central de la Festa
Major, amb la processó marítima
i el Ball de Plaça.

«A l’Obreria, Cristina
Pinto i Romà Codina han
substituït Francesc Batlle i
Ester Mas»

Berta Blanch ha explicat que la
seva mare, germana, cosines i tietes, ja havien estat obreres, “és un
fet que la família i jo mateixa sempre hem viscut molt de prop. Per a
mi és molt important ser obrera”.

Aquest any també hi ha hagut canvis a la Junta de l’Obreria.
Cristina Pinto i Romà Codina
han substituït Francesc Batlle i
Ester Mas, que acabaven el seu
mandat.

«A l’Aplec dels Perdons
hi va haver missa, canvi
d’obreres, sardanes i dinar
de germanor»
Laura Reina, feia 6 o 7 anys
que enviava la carta demanant
poder ser obrera. “L’any passat ja
ho van ser dues companyes de la
meva edat i jo pensava que cada
cop la possibilitat de ser-ho era
més propera”.

El bon temps va acompanyar
a l’Aplec dels Perdons. Hi va haver la missa on es van presentar
les obreres, sardanes i el tradicional dinar popular que prepara
cada any el Xino-Xano.

Obreres i membres de l'Obreria. Foto M.A. Comas

Georgina Latorre explica que
és un orgull poder representar al
poble de Lloret de Mar, “essent

obrera representes el poble d’una
manera molt propera i directe”.

Totes recorden amb especial
emoció quan l’obrer major, Arseni Frigola, els hi va trucar per dir

Ara és l’hora d’escollir parella
i començar a assajar perquè tot
surti bé el 24 de juliol a la tarda. yy

Posen en marxa els habitatges Robatori amb força
socials d’emergència
BLANES

Aquest mes de març s’ha pogut aconseguir un objectiu pel
qual fa molt temps que estava treballant l’Ajuntament de Blanes.
Els habitatges socials d’emergència ubicats als pisos dels antics
mestres de l’Escola Carles Faust
ja tenen els seus primers inquilins. Inicialment s’han cedit dos
dels tres pisos disponibles, situats
al primer dels tres blocs que hi
ha a l’edifici que abans ocupava el
professorat educatiu.

cuina, bany amb dutxa de mampara i tres dormitoris.
Els habitatges estan totalment
rehabilitats amb tots els serveis
posats al dia i estan completament
equipats tant amb mobiliari com
amb roba de la llar, electrodomès-

tics i tots els elements bàsics que
cal tenir en compte quan s’entra a
viure en un pis. Per poder reformar-los constructivament, rehabilitar, posar al dia i equipar-los
de mobiliari i estris, l’Ajuntament
ha invertit uns 145.000 € sumant
tots els costos. yy

Pany forçat. Foto Aj. Blanes
BLANES

La Policia Local de Blanes
deté un veí de la vila de 37 anys
acusat de robatori amb força i un
furt en establiments del centre de
la vila i a la Plantera. Va intentar
enganyar al cos policial donant
les dades d’un familiar.

«Els pisos dels tres
blocs els havien utilitzat
antigament els mestres»
En un dels pisos hi viuen tres
persones soles i a l’altre dues mares amb els respectius fills. Aquest
març se’ls han lliurat les claus i
els podran ocupar temporalment
durant sis mesos de manera inicial, amb dues possibles pròrrogues
de tres mesos cadascuna, mentre
es treballa per aconseguir-ne que
siguin de manera definitiva. Són
pisos que inclouen sala d’estar,

Cuina d'un dels habitatges. Foto Aj. Blanes

Al detingut, que va ser lliurat
als Mossos d’Esquadra per a la
posterior disposició judicial, se
l’ha imputat un delicte de robatori amb força en un establiment
del centre de la vila, així com
d’un altre delicte de furt d’una
caixa registradora en un altre local situat al veïnat de La Plantera.

Es dona la circumstància
que en una intervenció prèvia
de la Policia Local de Blanes, la
persona que finalment seria detinguda va intentar enganyar al
cos policial facilitant-li la identificació del seu germà, del qual
no consten antecedents policials.
Quan finalment es va comprovar
la seva veritable identitat, els
agents van comprovar que a la
persona detinguda li constaven
fins a tres ordres judicials de detenció. També ha estat denunciada per incomplir el confinament
decretat pel coronavirus que no
permet sortir de casa. yy
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8 MEURS per a la dessaladora
BLANES

El Govern ha aprovat destinar
12,2 milions d'euros (MEUR) per
reparar els estralls dels temporals
a les comarques gironines i a les
Terres de l'Ebre.
D'aquest global, el gran gruix
se l'emporten els treballs per recuperar la captació d'aigua de
mar de la dessaladora de la Tordera a Blanes. S'hi destinaran 8
MEUR. La planta no funciona
d'ençà que el Glòria va malmetre
el sistema i Blanes rep actualment
l’aigua del Ter. A Blanes, també hi
ha pendent d’arreglar, entre d’altres coses, el forat del port. Obra
valorada en 2 MEUR.
Les obres més importants i
necessàries, són els dos ponts sobre La Tordera. yy

Tubs trencats que s'han retirat. Foto Yoyo

Tasques per tornar a col·locar els tubs. Foto Yoyo

Els ponts de la Tordera ja no hi són
BLANES / MALGRAT DE MAR

Malgrat que el coronavirus

ha deixat en un segon terme el
temporal Glòria, s’està treballant

Terrenys on hi havia els 2 ponts malmesos. Foto Yoyo

en infraestructures de vital importància com les connexions
ferroviàries o per carretera entre
Blanes i Malgrat de Mar. Tot i la
situació d’alarma d’aquests dies,
s’ha continuat treballant en l’enderroc dels ponts malmesos i en la
imatge que acompanya aquest text
es pot comprovar que la feina ja
està feta. El riu Tordera ha quedat
net de columnes i fragments de la
carretera o la via.

ment hi circulaven uns 8.000 vehicles de mitjana.

CARRETERA

TREN

El pont entre aquestes dues
localitats va cedir durant les
inundacions del 21 i 22 de gener
arran del temporal Glòria. Això
va comportar que la connexió
entre els dos municipis quedés
tallada. Es calcula que diària-

Les comunicacions entre Blanes i Malgrat de Mar per tren
continuen aturades i es cobreixen
amb servei de bus. Evidentment,
el nombre d’usuaris amb el coronavirus ha baixat de manera
notable, però encara hi ha moltes

De moment, el Departament
de Territori i Sostenibilitat ja ha
iniciat les tasques prèvies de construcció. El nou pont s'ubicarà en
el mateix punt que estava abans
i tindrà una longitud de prop de
220 m i una amplada de 13 m. El
govern calcula que el projecte costarà 5,3 milions d'euros.

persones que necessiten el servei
i moltes més que el necessitaran
quan es torni a normalitzar la situació. Un tall com aquest de 10
mesos –segons les previsions inicials- no ajudarà gens ni mica a la
recuperació econòmica de la zona
després del virus.
PROJECTES
Quan el nou pont per a vehicles sigui una realitat, serà molt
més ample que el que hi havia fins
ara. Serà de 13 m amb una calçada
per cada sentit de circulació, pas
de vianants i carril bici.
On no hi haurà variacions
serà al pont del tren que, malgrat les peticions, es mantindrà,
de via única. yy

Jornades del CEAB sobre els efectes del Glòria
BLANES

El temporal Glòria, que va
afectar Catalunya a finals del passat mes de gener, va portar associada una crescuda important del
riu Tordera, el què s’anomena una
torderada, que va ocasionar una
sèrie d’efectes a les zones properes al riu i els seus afluents. Des
de llavors, s’han donat molts
punts de vista sobre què ha passat
i el perquè han estat tan devastadores les conseqüències de la intensa borrasca.
Per tractar la problemàtica
de les platges i els deltes des de la
perspectiva de la geoètica, relacio-

nat amb la fase posterior al Glòria, el Centre d’Estudis Avançats
de Blanes (CEAB) va organitzar
unes jornades durant dos dies. La
primera sessió es va encetar sobre el terreny, amb una visita de
camp al delta de la Tordera que
va encapçalar l’investigador del
CEAB Rafel Sardà.
Posteriorment es va parlar
sobre els escenaris de futur i
amenaces en el nou marc climàtic del Mediterranial al litoral
català i la problemàtica actual
de les platges, dunes i deltes en
un context de canvi ambiental
a les conques fluvials. També hi

va haver una taula rodona presentada sota el títol ‘I després del
Glòria, què? Reflexions des del
delta de la Tordera’ i es va llegir
el manifest que porta el mateix
nom, que compte amb el suport
d’un grup nombrós d’entitats i
persones coneixedores del riu.
El manifest fa vuit propostes
clau per evitar els errors del passat i actuar d’una manera més
adaptada a la realitat del territori alhora que insta a les administracions públiques a prendre
decisions seguint sempre criteris
tècnics i científics. Les propostes
són clares i directes i una d’elles

és evitar les ‘neteges’ de la llera
del riu, promoure el seu eixamplament així com de les rieres o
situar els tubs de l’emissari i captació de la planta dessaladora més
allunyats del riu. Altres mesures

Delta de la Tordera. Foto Aj. Blanes

que es reclamen són l’eliminació
d’estructures dures com esculleres
i espigons de la franja costanera i
del riu (el seu contingut complert
es pot consultar en el número anterior de La Marina). yy
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Trencadissa al PSC de Lloret de Mar

Els 4 regidors, ara no adscrits, a les portes de l'ajuntament. Foto M.A. Comas

LLORET DE MAR

Quatre dels cinc regidors del
grup municipal del PSC de Lloret
de Mar han passat a ser membres
no adscrits del plenari. La raó, les
diferències que mantenien amb el
seu cap de llista a les municipals
del 2019, Francisco Pastor.

«Els 4 regidors critiquen
la manca d’honestedat i
confiança de Pastor»
Els quatre regidors, Lara Torres, Cristian Fernández, Eduardo

López i Arantxa Jiménez, van fer
públiques les seves discrepàncies
i la decisió de seguir com a regidors no adscrits en una roda de
premsa a la Sala de Plens. Van
comptar amb el suport d’altres
membres de la candidatura que
no van sortir escollits i militants
del partit.
Cristian Fernández criticava
la “manca d’honestedat i confiança” de Pastor i mostrava el seu
dolor per haver de deixar el grup
municipal del PSC a l’Ajuntament
de Lloret de Mar.

«La direcció del partit va
fer costat al cap de llista i
va demanar als 4 regidors
que tornessin l’acta»

polític i la futura governabilitat
del consistori lloretenc. Fina ara,
Junts per Lloret (6) i PSC (5) tenien majoria absoluta al plenari.
Quan es va negociar el pacte, el
juny de l’any passat, des de Junts
per Lloret, també es volia comptar amb el seu anterior soci de govern, ERC. Pastor, però, va ser un
dels principals opositors a l’acord
i Junts per Lloret i ERC no sumaven per fer majoria; per tant, la
formació de Dulsat per assegurar
un govern fort es va haver de decantar cap al partit socialista.

Cs
Jorge Hernández García
Miguel Ángel González González
Júlio Gutiérrez Segura
Nicole Madeleine Raets

El plenari de Lloret està format per 6 partits, ara set grups
amb els no adscrits: Junts per
Lloret, PSC, Cs, ERC, Lloret en
Comú i Força Lloret.

Força Lloret
Lluïsa Baltrons Molina

L’alcalde Jaume Dulsat ha estat
un dels molts afectats pel coronavirus i les urgències que hi ha en
aquests moments a tots els nivells
fa que la crisi no s’hagi resolt al
tancar l’edició.

Lloret en Comú - En Comú Guanyem
Miguel Ernesto Gracia Moreno
Blanca Stella González Galerón

No adscrits
Lara Torres Lledó
Cristian Fernández Madueño
Arantxa Jiménez Campayo
Eduardo López Álvarez yy

GRUPS MUNICIPALS:

La direcció del partit a Girona va fer costat al cap de llista
i va demanar als 4 regidors que
tornessin l’acta i a l’alcalde Jaume Dulsat que no els mantingués al govern.

Junts per Lloret:
Jaume Dulsat Rodríguez
Albert Robert Ribot
Ana García-Castany Cabecerán
Jordi Sais Giralt
Marina Nicolàs Abellán
Xavier Flores Moyano

La crisi del coronavirus ha
retardat la solució del conflicte

PSC
Francisco Javier Pastor Núñez

DIRECTORI DE SERVEIS

ERC
Jordi Orobitg Solé
Jennifer Pérez Torres
Albert Ferràndez Manchado

Francisco Pastor. Foto M.A.C

Reservi espai per al seu establiment 972 33 45 00

AQUEST ÉS
EL TEU ESPAI

30€
AL MES, CONSULTAR
CONDICIONS
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Equipaments amb pictogrames adaptats per a
persones amb TEA
LLORET DE MAR

L’Ajuntament de Lloret de
Mar i l’Associació Pas a Pas cap a
la inclusió de persones amb autisme han presentat PictoLloret
un programa que consisteix en
la instal·lació de 36 pictogrames
als equipaments municipals i
que tenen per objectiu millorar
l’accessibilitat a les persones amb
trastorn de l’espectre autista.
Eva Palau, presidenta de
Pas a Pas, explica que “Moltes
persones amb trastorn d’espectre autista tenen dificultat per
comprendre la informació verbal o escrita; els recursos visuals
ajuden a les persones amb TEA

a comprendre i integrar més ràpidament la informació que els
envolta, facilitant l’aprenentatge
i autonomia”. I ha afegit “aquesta
iniciativa també serveix per visibilitzar que hi ha gent que accedeix a la informació de manera
diferent i que si posem les eines
necessàries, potenciem que siguin més autònoms”.
L’alcalde de Lloret, Jaume
Dulsat, considera que “és un petit gest però molt important ja
que és un pas més en el treball
per esdevenir una ciutat més inclusiva”. Pel regidor de l’Àrea de
Capacitats Diferents, Francisco Pastor “és una iniciativa que

no només ajuda a les persones
amb Trastorn d’Espectre Autista
també és útil per persones amb
discapacitat auditiva, gent gran
o persones d’altres nacionalitats”.
L’Associació Pas a Pas cap a
la Inclusió de les persones amb
autisme, té per finalitat, entre
altres, treballar per a les persones amb autisme per fomentar-ne la inclusió social, defensar els seus drets i millorar la
qualitat de vida de les persones
amb autisme i les seves famílies.
Actualment la conformen una
trentena de famílies de Lloret i
pobles veïns. yy

Presentació dels pictogrames. Foto Aj. Lloret

Presenten 200 propostes als Pressupostos
Participats de Lloret
S’hi destinaran un milió d’euros; 500.000 són per a un projecte de municipi i 500.000 per a projectes de barri
LLORET DE MAR

Aquest mes de març ha començat el procés de validació i
priorització de les propostes presentades per la ciutadania i del 2 al
30 de juny es podrà votar una selecció final que inclou sis projectes
globals de municipi i tres per a cadascun dels tretze barris o zones;
per tant, un total de quaranta-cinc
projectes. La ciutadania podrà votar un projecte global de municipi
i un del seu barri, i podran votar
totes les persones empadronades a
Lloret de Mar a partir dels 16 anys
i les no empadronades que tinguin

Pista poliesportiu. Foto Aj. Lloret

un IBI residencial i fins a tres persones vinculades a aquest IBI que
es registrin prèviament per votar.
En paraules de Lara Torres, regidora de Participació Ciutadana,
són “unes dades de participació
que doblen les de l'edició passada,
que es va tancar amb noranta-set
propostes”.
Pel que fa als projectes dels
darrers anys, del 2016 ja s’han
executat els dinou projectes que
varen guanyar. Del 2017, s’han
executat dinou dels vint-i-quatre

projectes i tres d’ells estaran fets en
breu, i es continua treballant amb
la resta. Del 2018, en què va ser
escollit el projecte únic d’instal·lació de càmeres de videovigilància,
està fet en part i el que falta està
en fase de licitació, amb l’objectiu
que aquest estiu ja estigui a punt
de prova. La darrera proposta dels
Pressupostos Participats que s’ha
executat aquest mes de març són
els elements de salut ubicats als
barris de Puigventós i del Rieral,
que han tingut un cost aproximat
de 12.500€ cadascun. Ara, tot el
procés depèn del coronavirus. yy

Programen 22 audicions de sardanes
BLANES

El diumenge 1 de març, Blanes estrenà una nova temporada
de sardanes que s’aniran succeint
al llarg dels propers mesos, fins a
l’octubre. Aquest 2020 s’han programat inicialment un total de
22 audicions al llarg de tot l’any,
dues més que l’any passat. De fet,
al 2019 l’organització de concerts
ja va ampliar-se sensiblement en
relació a les que solien fer.
Estan organitzades per l’Agrupació Sardanista de Blanes amb el
suport de l’Àrea de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Blanes i la
Diputació de Girona. També es
compta amb l’especial col·labora-

ció de la Banda-Cobla del Col·legi Santa Maria.
La formació blanenca protagonitzarà un total de nou sessions, a banda de les quals caldrà
afegir les que s’organitzen amb
motiu de celebracions assenyalades, com per exemple el 14
d’abril, coincidint amb l’Aplec
del Vilar que culmina la Setmana Santa blanenca. Unes dates
que ara han quedat en segon o
tercer pla. La resta de formacions
que s’encarregaran d’interpretar
la música de sardanes en directe seran les cobles Vila d’Olesa,
Principal de Banyoles, del Baix
Empordà, Rossinyolets, Cobla

Orquestra Montgrins, La Flama
de Farners, Ciutat de Girona, Genisenca, Bisbal Jove i de Premià.

de Santa Anna, patrona de Blanes, i l’altre Cala Bona, en aquesta

ocasió coincidint amb el centenari Aplec de l’Amor. yy

Gairebé totes les sessions
s’allotjaran al lloc més emblemàtic de Blanes per fer audicions de
sardanes: el Banc dels Músics del
passeig de mar, al costat del qual
hi ha el monument al sardanista.
L’escenari del Banc dels Músics anirà alternant amb el monument a Joaquim Ruyra del
passeig de la Mestrança, més
conegut com el Frare. També hi
haurà dos altres indrets puntuals:
un d’ells serà el passeig de Dintre,
coincidint amb la jornada festiva

Sardanes amb la Cobla Rossinyolets. Foto Aj. Blanes
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Lloret de Mar, capital de la cultura catalana 2023
LLORET DE MAR

El president de l’organització
Capital de la Cultura Catalana,
Xavier Tudela, ha fet oficial que
Igualada (42.000 habitants) i
Lloret de Mar (40.000 habitants)
han estat escollides capitals de la
cultura catalana de l’any 2022 i
2023 respectivament.
Per l’alcalde de Lloret de Mar,
Jaume Dulsat, “la candidatura
pel 2023 suposa una gran oportunitat per donar encara més
projecció i consolidar el nostre
projecte cultural, ens permet posar en valor la tasca de les entitats culturals i el nostre patrimoni cultural”. I ha recordat que “el
ple de novembre va aprovar per
unanimitat que Lloret de Mar es

presentés a aquesta candidatura”.
El regidor de Promoció Cultural de Lloret Cristian Fernández
detalla: “Lloret de Mar articularà
la seva capital de la cultura catalana 2023 en quatre eixos principals:
medi ambient, interculturalitat,
igualtat de gènere i turisme. Alhora es crearan sis itineraris per donar a conèixer la cultura de Lloret
de Mar en funció dels interessos
de cada persona. Són arts escèniques i música, història i patrimoni,
tradicions, festes i cultura popular,
fotografia, arts plàstiques i visuals,
interculturalitat, i llengua i literatura”. I també ha destacat que “s’ha
valorat l’ampli ventall d’activitats
que tenim tot l’any així com un
destacat patrimoni cultural”.

La capital de la cultura catalana s'adreça a tot el domini lingüístic i cultural català i té com
a objectius contribuir a ampliar
la difusió, l'ús i el prestigi social
de la llengua i cultura catalanes,
incrementar la cohesió cultural
dels territoris de llengua i cultura catalanes i, finalment, promocionar i projectar el municipi designat com a capital de la
cultura catalana, tant a l'interior
com a l'exterior.
El Parlament de Catalunya
va donar suport per unanimitat
de tots els grups parlamentaris,
en data 25 de març de 2004, a la
capital de la cultura catalana. yy
Teatre de Lloret. Foto M.A.Comas

Quinzena Mallorquina
LLORET DE MAR

Els teatres de l'àrea de Girona/
Costa Brava/Pirineus (Olot, Figueres, Girona, Banyoles, Lloret
de Mar, Porqueres, Celrà i Palamós) s'havien unit per proposar
una mirada, durant tres setmanes,
a diferents propostes d’arts escèniques de les Illes Balears. Sota el
nom de Quinzena Mallorquina
els teatres proposen un projecte
a partir de la gira de l’obra Rostoll
cremat de Toni Gomila i Oriol
Broggi i d’altres propostes variades i representatives de les arts escèniques i musicals de les Ses Illes.
ROSTOLL CREMAT

Rostoll Cremat. Foto TCBS

PASSATEMPS

La rondalla d’en Joanet de sa
Gerra serveix de punt de partida a
Toni Gomila i Oriol Broggi per donar vida a Rostoll cremat. Director i

dramaturg presenten una proposta
de reflexió sobre la nostra societat
actual a partir del bagatge adquirit
de la literatura popular i universal:
Joanet de sa Gerra i George Sand
com a fil conductor de la narració, amb esquitxos de Shakespeare, Txèhkov, Ibsen i la veu pròpia
de l’autor d’Acorar. Es tracta d’un
espectacle que projecta una nova
mirada al passat més recent de les
Illes Balears, oferint un nou mirall
on explorar les llums i ombres de
la Mallorca turística amb la vista
posada en el moment present i cap
al futur. Denúncia, ironia, humor,
veritat i dubte en un nou text original de Gomila, amb la posada en
escena poètica de Broggi.
Producció: Teatre Principal de
Palma i Grec Festival de Barcelona
amb Produccions de Ferro.

Col·labora: LA PERLA 29
COMPLICITATS
LLORETENQUES
La celebració de la Quinzena
Mallorquina va començar a Lloret amb la projecció de la pel·lícula El viatge de la Marta (Staff
Only) de Neus Ballús, a càrrec del
Cineclub Adler. L’entitat a més,
ha teixit complicitats amb els
cineclubs de Figueres i Olot per
tal que s’impliquessin també a la
Quinzena Mallorquina.
Per la seva banda el lloretenc
Joan Pau Romaní ha dissenyat
dos pinxos inspirats en la Quinzena Mallorquina i que es van
poder degustar al hall del teatre
de Lloret després de la funció de
Rostoll cremat. yy
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Primer Ple telemàtic a Blanes
D’altra banda, ha agraït en
especial l’esforç que estan esmerçant tots i totes les professionals
sanitàries que estan en primera
línia, fent front a una situació
que mai ningú no s’hauria imaginat que s’hauria de viure. També
ha fet extensiu aquest agraïment
a tot el personal de seguretat i
emergències, així com a tothom a
qui els toca treballar perquè són
serveis bàsics i necessaris.

BLANES

L’Ajuntament de Blanes s’ha
adherit al ‘Manifest dels Ens Locals davant la Crisi del Coronavirus’ al qual s’hi estan sumant
aquests dies diversos municipis
d’arreu del país. El consistori blanenc ho ha ratificat –si bé havent
introduït algunes esmenes al text
original- amb la unanimitat de
tots els grups polítics en un ple
extraordinari celebrat el divendres 27 de març, que incloïa un
únic punt a l’ordre del dia.

«Dies abans s’havia fet la
primera Junta de Govern
Local telemàtica»

«En una mateixa connexió
hi havia 23 persones:
l’alcalde, els 20 regidors
i regidores, així com el
Secretari i l’Interventor»
Un ple que ha fet història, ja
que ha estat el primer que s’ha
celebrat telemàticament. Dues
setmanes abans, l’equip de govern ja va celebrar la primera
Junta de Govern Local telemàtica, aplegant 12 persones: l’alcalde, Àngel Canosa, així com els 9
regidors i regidores de l’equip de
govern, el Secretari i l’Interventor. Les innovacions han continuat, quan s’ha celebrat la Junta
de Portaveus, amb representants
de les cinc forces polítiques municipals, a distància.

Ple Virtual amb l'alcalde sol a la Sala de Plens. Foto Ajuntament de Blanes

En aquesta ocasió la dificultat ha pujat de nivell a l’haver
d’aplegar en una mateixa connexió 23 persones: l’alcalde, els 20
regidors i regidores, així com al
Secretari i a l’Interventor de la
Corporació. Malgrat els inconvenients que suposa intervenir
telemàticament, la sessió extraordinària s’ha pogut celebrar,
complint amb un dels objectius
que des que va començar l’aler-

ta sanitària s’ha mantingut a
l’Ajuntament de Blanes: continuar treballant dins les possibilitats. També s’ha pogut seguir a
través del Facebook en directe.
ALCALDE I SECRETARI
Al principi del ple l’alcalde, Àngel Canosa, ha fet una
introducció del punt únic que
s’havia d’aprovar i, abans de

res, ha expressat el condol per
les famílies de les víctimes que
han mort pel coronavirus, així
com pels qui estan afectats per
la pandèmia, siguin d’on siguin.
D’altra banda, ha fet un repàs de
tota la feina que s’ha estat fent
i es continuarà tirant endavant
des de l’Ajuntament de Blanes
per fer front a l’emergència sanitària per la COVID-19.

Tots i totes les portaveus dels
grups polítics municipals s’han
sumat a aquest sentiment en les
respectives intervencions inicials, en una sessió plenària que ha
transcorregut amb una gran cordialitat. Per últim, a tall d’anècdota, val a dir que al terme de la
sessió l’alcalde i tots els grups han
agraït la feina que durant tants
anys ha encapçalat el Secretari
de l’Ajuntament de Blanes, Joan
Solà, qui d’aquí a pocs dies es jubila. Per això, la darrera intervenció de la sessió plenària l’ha protagonitzat justament Joan Solà,
que ha rebut un aplaudiment telemàtic dels 21 regidors, així com
de l’Interventor, Paco Lucio. yy

Assaig clínic pel Coronavirus Confina’t
infectarà entre el 5 i el 15% dels
seus contactes.
L’assaig ha començat per la
Conca d'Òdena i l'àrea metropolitana nord de Barcelona perquè
són dues zones amb una acumulació de nombre de casos que permet tenir identificats els positius i
els contactes amb seguretat.

«Les persones amb
covid-19 prendran un
antiretroviral i les que
hagin estat exposades
al virus, un fàrmac
profilàctic»

Proves de coronavirus a l'Hospital Clínic. Foto ACN
CATALUNYA

L'assaig clínic que ha començat a Catalunya per reduir les
infeccions de coronavirus s’està
fent a unes 195 persones amb la
malaltia covid-19 i a uns 3.000
contactes. Participen en l'assaig el
Departament de Salut, l'Hospital
Germans Trias i Pujol i la Funda-

ció Lluita contra la Sida, així com
laboratoris privats.
La premissa és que el coronavirus és molt transmissible. Una
persona contagiada és infecciosa durant uns 14 dies des que
comença a presentar símptomes
de la malaltia. Aquesta persona

BLANES

Sols, en família, en parella
o en un pis compartit, artistes i
músics catalans gestionen el confinament d’aquestes setmanes de
diferents maneres. En aquests últims dies les xarxes socials s’han
omplert de propostes diverses
per tal de fer més agradable el
confinament i poder gaudir de
cultura a través de la pantalla.
A Blanes, per exemple, els organitzadors del festival Ensorra’t,
que es celebra durant la Festa Major, es van sumar a altres festivals

D'una banda, s'administra a
uns 195 casos lleus un antiretroviral que s'havia utilitzat per a la infecció del VIH. L'objectiu és que la
persona amb el coronavirus pugui
contagiar-lo durant un nombre
menor de dies.
Als contactes de la persona
contagiada, se’ls administra un
fàrmac que s'havia utilitzat per a la
malària i que es continua fent servir per al lupus o malalties reumatològiques i que impedeix la fusió
del virus a la cèl·lula. yy

Naiara Burke durant el concert

online i van organitzar el Confina’t, una proposta musical on
durant dos dies diversos artistes i
músics d’origen blanenc han ofert
a través dels seus perfils d’Instagram actuacions en directe.
La proposta va comptar amb
un total de 14 actuacions entre
les que es trobaven les de Patry
Reyes, Laura G, Andreu Runo,
Prodi o Naiara Burke, Shanilee
o Quim, blanencs que ara mateix
són fora del país també han participat a la iniciativa. yy
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Lloret seu d’allotjament per a professionals
sanitaris

Inicialment s’han cedit 14 apartaments que podrien arribar a ser 50
LLORET DE MAR

Davant l’escenari d’excepcionalitat provocat per la Covid-19,
la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, en col·laboració amb
l’Ajuntament de Lloret de Mar, ha
posat a disposició dels professionals sanitaris que ho requereixin
un total de catorze apartaments al
municipi de Lloret perquè hi puguin pernoctar i descansar en condicions òptimes.
L’alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, ha explicat que “des del
consistori hem fet les gestions per
col·laborar en aquesta petició de la
Corporació”. L’alcalde ha explicat

Apartaments de Lloret. Foto Aj. Lloret

que “Les darreres setmanes hem
rebut moltes mostres de suport del
sector privat i en aquest cas ha estat
Alegria Hotels, mitjançant els apartaments Bolero Park, qui ha pogut
col·laborar en aquesta iniciativa”.
La mesura va destinada sobretot a aquells professionals que en el
seu dia a dia han d’assumir llargues
distàncies entre el seu domicili habitual i el seu centre de treball. La
iniciativa pretén alleugerir així la
càrrega de mobilitat dins d’un context laboral complicat tant a nivell
físic com emocional per fer front a la
pandèmia. L’alcalde ha remarcat que
“considerem que era un acord vital

perquè els professionals de salut,
després de les llargues i dures jornades de treball en que es troben actualment, puguin descansar sense haver de fer llargs trasllats fins a casa”.
L’acord al qual han arribat la
Corporació de Salut del Maresme
i la Selva, el consistori de Lloret de
Mar, la gestora Alegria Hotels i la
propietat dels Apartaments Bolero
Park no generarà cap despesa als
professionals que sol·licitin aquest
servei. La cessió és de caràcter gratuït i seguint les recomanacions
sanitàries en cadascun dels allotjaments només hi podrà residir un
màxim d’una persona. yy

Cronologia de la pandèmia
- 24 de febrer - Primer cas de coronavirus a Catalunya.

prohibeixen l'entrada a persones
que hagin estat al país.

- 9 de gener - Les autoritats xineses confirmen que s'ha identificat un nou virus com a nou coronavirus.

- 29 de febrer – Primera mort als
EUA, Itàlia passa dels 1.000 casos.

- L'OMS declara la pandèmia per
coronavirus.

PRIMERA SETMANA DE MARÇ

- 11 de gener - Anunci del primer
mort a la Xina (havia mort el 9
de gener).

- 2 de març – El Centre Europeu
de Prevenció i Control de Malalties (ECDC) eleva de "moderat a
alt" el risc a la Unió Europea.

- 12 de març – L'ECDC alerta de
saturació als sistemes sanitaris,
el BCE anuncia nous estímuls
monetaris però no la retallada
dels tipus d'interès en una jornada negra a les borses europees.

CATALUNYA / ESPANYA / MÓN

GENER

- 20 de gener – Primers casos confirmats fora de la Xina, a Tailàndia, el Japó i Corea del Sud.
- 23 de gener – La ciutat de Wuhan confinada, l'OMS diu que
el coronavirus no és encara una
emergència de salut publica a nivell mundial.
- 24 de gener – Primer cas detectat
a França, d'una persona que havia viatjat a la Xina.
- 31 de gener - Primer cas a Itàlia
i a Espanya.
FEBRER
- 15 de febrer – Primera persona
morta pel brot a Europa, un turista xinès contagiat mor a França.
- 21 de febrer – Detectat un nou
focus a la Llombardia amb més
de 60 casos.

- Brussel·les admet que hi haurà
conseqüències econòmiques, i
augmenten a tota la UE les recomanacions de no viatjar-hi.
- 3 de març - Espanya confirma el
primer mort que, de fet, era del
13 de febrer.
- 4 de març – Itàlia tanca escoles
i negocis.
- 6 de març – La UE descarta unificar les mesures malgrat preveure un "augment ràpid" dels
contagis. La CE anuncia 37.500
milions d'euros addicionals per a
la recerca d'una vacuna.

- El president dels EUA, Donald
Trump, veta tots els viatges des
d'Europa.

Lliurament d'una mostra. Foto ACN

- Itàlia supera les 1.000 morts,
mentre Espanya s'aproxima als
100 morts.

(excepte el Regne Unit i Irlanda)
amb més de 100.000 europeus
pendents de repatriació.

- 14 de març - L'OMS diu que l'epicentre del coronavirus és Europa.

- Els casos a Espanya superen
els 10.000 i gairebé registra 500
morts. A tota Europa hi ha més
de 60.000 contagis i gairebé
3.000 morts

- Espanya declara l'estat d'alarma
quan ja supera els 5.700 casos i
té 136 morts.
- 15 de març – Brussel·les imposa
restriccions per a l'exportació de
material protector fora de la UE.

SEGONA SETMANA DE MARÇ

TERCERA SETMANA DE MARÇ

- 9 de març – Itàlia amplia la restricció de moviments a tot el
país.

- 16 de març - Després de l'escalada de tancament de fronteres internes i controls el cap de setmana (Dinamarca, Polònia, Països
Bàltics, Eslovènia), Brussel·les
proposa tancar les externes.

- Les setmanes següents, diversos
països europeus detecten casos
en persones que havien viatjat a
les zones afectades d'Itàlia, però
també casos que no havien estat
a cap de les zones afectades.

- 10 de març – Primera cimera
digital. La CE anuncia 7.500 milions d'euros ràpids i promet un
fons de fins a 25.000 milions. Els
ministres de l'Interior i Salut de
la UE acorden consultar-se diàriament.

- 23 de febrer - Itàlia ordena el confinament a les zones afectades.

- 11 de març – Itàlia cada cop més
aïllada amb diversos països que

- Regne Unit i Països Baixos opten per l'estratègia d'immunitat
de grup.
- 17 de març – Els estats de la
UE aproven el tancament de la
frontera externa durant 30 dies

- 18 de març – S'eleven a prop de
3.000 els morts a Itàlia, amb 475
noves defuncions en les darreres
24 hores.
- 19 de març - El BCE anuncia un
programa de compra d'actius
per 750.000 milions d'euros i CE
adopta el marc legal que permetrà als governs europeus donar
ajudes estatals.
- Espanya demana ajuda a Brussel·
les per fer front a l'escassetat de
material protector.
- Itàlia supera la Xina en nombre
oficial de víctimes mortals.
- Europa registra almenys 102.649
contagis i 4.885 morts. Itàlia re-

gistra més de 47.000 contagis i
de 4.000 morts. Espanya frega els 20.000 casos i supera les
1.000 morts.
ÚLTIMA SETMANA DE MARÇ
- Europa supera els 160.000 contagis i s'apropa als 9.000 morts.
Espanya acumula 33.089 casos i
2.182 morts.
- 24 de març - L'Eurogrup no
aconsegueix tancar un acord per
activar el fons europeu de rescat
per finançar la resposta a la crisi.
- A tota Europa es redueix un 75%
el tràfic aeri.
- 25 de març - Europa supera els
200.000 contagis i s'apropa a les
12.000 morts. Espanya supera
a les xifres oficials de la Xina de
morts per coronavirus, amb 3.434
persones que han perdut la vida.
L'Estat registra 47.610 positius.
- 27 de març - Europa supera els
230.000 contagis i s'apropa a les
14.000 morts. yy
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Campanya
Paràlisis total
#ThoEstàsPerdent
LLORET DE MAR

L’Ajuntament de Lloret de Mar
i Nova Ràdio Lloret s’han adherit
a la campanya ‘T’ho estàs perdent’
(#ThoEstàsPerdent) de la Generalitat de Catalunya, el Consell
de l’Audiovisual de Catalunya i la
Corporació Catalana de Mitjans
de Comunicació per visibilitzar i
referenciar l’esport femení als mitjans de comunicació.
A la presentació hi va assistir
Tània Pardo, lloretenca que actualment és àrbitre internacional
d’hoquei que va explicar la seva
trajectòria professional en un
àmbit tradicionalment masculí.

«L’objectiu, visibilitzar
i referenciar l’esport
femení als mitjans de
comunicació»
Pardo explica: “Vaig trobar moltes
reticències al principi fins que vaig
demostrar la meva vàlua. I detalla
que ara encara és difícil ja que, per
exemple, de 12 àrbitres dones que
hi havia, en queden 4”. Per altra
banda, la campiona d’Espanya de
xou de patinatge artístic i entrenadora Clàudia Tarradas ha destacat
que “és important també la implicació dels pares en aquest treball
per la igualtat de gènere”. yy

Camp del Molí de Lloret tancat. Foto M.A. Comas
BLANES/LLORET DE MAR

Campanya de visibilització de l'esport femení. Foto Aj. Lloret

El món de l’esport amateur
va ser dels primers col·lectius
en prendre mesures per evitar
el contagi. Els responsables del
futbol, bàsquet, hanbol i altres
especialitats van suspendre la
competició i els entrenaments
inicialment durant quinze dies.
Posteriorment va arribar el tancament de totes les instal·lacions
esportives: camps de futbol i pavellons i després la suspensió de
grans esdeveniments esportius,
com la VOLTA que enguany havia arribat al centenari i que havia de passar per Lloret, municipi

que havia acollit la sortida durant
molts i molts anys. La Volta estava prevista del 23 al 29 amb sortida de Calella i final a Barcelona.

«Els equips amateurs
van ser els primers de
suspendre entrenaments i
partits»
Un altre esdeveniment que
s’ha suspès, aquest amb dies d’antelació és el MIC, un torneig que
omplia els hotels de la Costa Brava, una bona part de Lloret de Mar
i de partits de futbol i bàsquet ar-

reu de les comarques de Girona.
El coronavirus també ha provocat l’anul·lació d’altres competicions i viatges previstos per les
jornades festives d’aquest abril.
El repte de fer 10 tocs amb un
rotlle de paper higiènic, ràpidament es va fer viral.
Les diverses federacions fan
teletreball i a través de les xarxes,
tal i com plantegen els clubs, oferien alguns exercicis perquè els seus
afiliats no perdin la forma tantes
hores tancats a casa. yy

5 propostes per fer esport a casa en dies de
confinament
MARIA MOYA / AMIC

Millorar la qualitat física i el
funcionament de l’organisme,
prevenir malalties o millorar la
salut mental i la qualitat de la
son, són alguns dels molts beneficis que té realitzar esport. Si
després de llegir això, t’has animat a incorporar a la teva rutina
fer esport en aquest temps de reclusió forçada, continua llegint. I
és que a la xarxa trobem un munt
d’opcions per a moure el cos sense sortir de casa. A continuació
et presentem 5 opcions per fer
esport des de la teva llar.
EXERCITA’T COM AL GIMNÀS
AMB PATRY JORDÁN
Patry Jordán, amb més de 7,5
milions de seguidors al seu canal de Youtube Gymvirtual, és
sens dubte una de les influencers
fitness més rellevants del nostre
país. Al seu canal ofereix tot tipus
de rutines d’esport que van des del

nivell més bàsic fins al més professional. Vídeos d’exercicis cardiovasculars, rutines d’abdominals o
glutis... Tot això i més t’ofereix la
guia de fitness Patry Jordán.
DESCOBREIX EL PODER DEL
IOGA AMB XUAN LAN YOGA
Si ets més d’esports com el
ioga, tenim la millor recepta per a
tu: Xuan Luan Yoga, una plataforma online gratis gestionada per la
professora experta Xuan Luan. A
la seva pàgina web podràs trobar
vídeos i consells per incorporar
la meditació i el ioga al teu dia a
dia. Així que ja saps, si sempre has
volgut introduir-te en aquest món
però no trobaves el temps, ara és el
millor moment.
BALLA SENSE PARAR AMB
DANCE FITNESS WITH
JESSICA
Una altra opció per fer esport

és posar-se a ballar sense parar. I
és que no hi ha millor opció per
alliberar les tensions de passar tot
el dia tancat a casa que moure's al
ritme de les cançons més actuals.
Al canal de Youtube Dance Fitness
with Jessica podràs trobar unes
sessions de ball molt mogudes dirigides per l’estrella fitness de Youtube Jessica Bass.

rutines de diferents durades que
t’ajudaran a posar el teu cos en
forma. A més, també tenen vídeos curts de meditació!
RELAXACIÓ I PILATES AMB
MELISSA WOOD
Introdueix-te en el món de la

relaxació, el ioga i el pilates seguint els vídeos de Melissa Wood.
Melissa Wood Health és el nom
del seu espai de Youtube, on podràs seguir diferents rutines des
del teu propi menjador de casa.
Al seu canal també podràs trobar
llistes de vídeos amb consells de
salut i nutrició. yy

«A la xarxa trobem un
munt d’opcions per a
moure el cos sense sortir
de casa»
POSA’T EN FORMA AMB TONE
IT UP
Acabar la quarantena amb
un cos tan potent com el que
tenen els teus referents preferits
és possible. El canal de Youtube
Tone it up gestionat per les entrenadores personals Karena i
Katrina ofereix una infinitat de

Pares i fills compartint aficions. Foto Senivpetro
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Embarcacions amarrades
BLANES

La Confraria de Pescadors de
Blanes ha aturat l’activitat a partir
del dilluns 30 de març pel coronavirus. Així es va decidir gairebé per
unanimitat, per un total de 8 vots
a favor i tan sols un en contra de
la mesura. Una votació que es va
fer via telefònica amb una ronda
de trucades entre tots els patrons
de la Confraria. Aquesta decisió
adoptada a Blanes se suma a les
que ja han pres fa uns dies d’altres
confraries arreu de Catalunya.
La flota, està formada per
15 vaixells d’arrossegament, 7
teranyines d’encerclament i una
20a d’embarcacions d’arts menors i sonseres. yy

Els vaixells aturats amb el forat del dic de fons

Web sobre l’activitat econòmica
COMARQUES DE GIRONA

La Diputació de Girona, mitjançant el Servei de Promoció i
Desenvolupament Econòmic Local, actualitza cada dia la informació que es produeix en relació
amb l’afectació de l’emergència
sanitària pel COVID-19 en l’activitat econòmica. La Diputació
ha creat un espai específic al web
http://www.ddgi.cat en què es recullen les actualitzacions que en
fan les diferents administracions
i sectors econòmics.

El teletreball s'imposa aquests dies de confinament

El vicepresident primer, Pau
Presas, ha explicat que aquest recurs web ajudarà els veïns i veïnes de la demarcació de Girona a
accedir a la «informació oficial»
que publiquen les diferents administracions: «Aquests dies estem
sobreexposats a un gran volum
d’informació que, a vegades, el
que pot provocar és desconcert i
portar-nos a l’engany». yy
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Farmàcies de guàrdia

PUNTS DE DISTRIBUCIÓ DE LA MARINA
BLANES

BLANES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts

Abril
MORELL
GUILLEM
GRIMA
ALTIMIR
CREIXELL
ADELL
PUJOL
OMS
VIVES BARTRINA
SUREDA CASAMOR
RAMON
TURON
MORELL
GUILLEM
GRIMA
ALTIMIR
CREIXELL
ADELL
PUJOL
OMS
VIVES BARTRINA

Adreces i telèfons
FARMÀCIA CREIXELL
C. Muralla, 36
Tel. 972 330 491
FARMÀCIA OMS
C. Nou, 8
Tel. 972 352 459
FARMÀCIA VIVES BARTRINA
Av. Joan Carles I, 4
Tel. 972 331 978
FARMÀCIA SUREDA-CASAMOR
Pg. de Dintre, 3
Tel. 972 330 069
FARMÀCIA RAMON
Av. Vila de Madrid, 17
Tel. 972 334 403
FARMÀCIA TURON
Ca la Guidó, 7
Tel. 972 334 701

FARMÀCIA MORELL
Av. Catalunya, 10 (La Plantera)
Tel. 972 337 445
FARMÀCIA GUILLEM
Av. dels Pavos, 30 esc. B, L-3
Tel. 972 351 150
FARMÀCIA GRIMA
C. Giralda, 3 (Mas Borinot)
Tel. 972 337 010
FARMÀCIA ALTIMIR
Av. Europa, 27
Tel. 972 355 000
FARMÀCIA PUJOL
Pl. Ntra. Sra. del Vilar, 6
(Pl. Església dels Pins)
Tel. 972 330 465
FARMÀCIA ADELL
C. Anselm Clavé, 84
Tel. 972 331 656

De 9 a 9 h (24 h)
A PARTIR DE LES 12 DE LA NIT, S’HA DE TRUCAR ABANS A LA
POLICIA LOCAL (T. 972 358 666) I S’HA DE PORTAR LA RECEPTA.

LLORET DE MAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts

M. TALLADA
BORRÀS
LLADÓ
I. ESPINET
MASETE
S. MORERA
E. GILABERT
MATEOS
A. MARTÍNEZ
PERPINYÀ
C. CABAÑAS
MAZÓ
M. CABAÑAS
L. VÁZQUEZ
FÀBREGAS
E. TALLADA
TIBAU
CÀNOVES
M. TALLADA
BORRÀS
LLADÓ

MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
S. MORERA
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
MATEOS
CÀNOVES
MATEOS
MATEOS
MATEOS

De 9.30 a 22.00 h (dia) - De 22.00 a 9.30 h (nit)

Adreces i telèfons
FARMÀCIA MARIA TIBAU
Camí de l’ Àngel, 22
Tel. 972 371 075
FARMÀCIA CÀNOVES
C. Sant Pere, 76 B
Tel. 972 367 960
FARMÀCIA M. TALLADA
C. Just Marlès, 5
Tel. 972 372 868
FARMÀCIA BORRÀS
C. M. Aurèlia Campmany, 2-4
Tel. 972 377 403
FARMÀCIA LLADÓ
Av. Passaperas, 17-23
Tel. 972 376 412
FARMÀCIA A. MARTÍNEZ
C. Sant Pere, 6
Tel. 972 364 379
FARMÀCIA PERPINYÀ
C. Joan Baptista Lambert, 34
Tel. 972 365 877
FARMÀCIA C. CABAÑAS
Av. Amèrica, 27
Tel. 972 365 798
FARMÀCIA MAZÓ
C. Venècia, 75
Tel. 972 366 155

FARMÀCIA M. CABAÑAS
Av. Just Marlès, 66
Tel. 972 365 796
FARMÀCIA L. VÁZQUEZ RUIZ
C. Emili Martínez Passapera, 9
Tel. 972 346 187
FARMÀCIA FÀBREGAS
Ctra. de Vidreres, 123-A
Tel. 972 362 206
FARMÀCIA E. TALLADA
Av. Catalunya, 6
Tel. 972 369 303
FARMÀCIA I. ESPINET
C. del Carme, 46
Tel. 972 365 047
FARMÀCIA MASETE
C. Valentí Almirall, 12
Tel. 972 362 371
FARMÀCIA S. MORERA
Av. Josep Pla i Casadevall, 9
Tel. 972 377 525
FARMÀCIA E. GILABERT
C. Comte Ramon Borrell, 6-8
Tel. 972 362 689
FARMÀCIA MATEOS
Av. Vidreres, 146
Tel. 972 964 655

1 VERDURES MONTELLS
Plaça Verdures
2 EVENTIA PRESS
Carrer Esperança
3 CAFETERIA BACCHIO
Plaça Theolongo Bacchio
4 XALOC PERFUMERIES
Carrer Ample
5 FERRETERIA MESTRAL
Carrer Raval
6 FAMILY DENT
Carrer de la Fe
7 E.S. SANTA ANNA
Carrer Anselm Clavé
8 CAPRABO
Carrer Lleida
9 FARMÀCIA NARCÍS PUJOL
Plaça Verge del Vilar
10 PASTISSERIA MARINA
Avinguda de Catalunya
11 FARMA SALUT
Avinguda Europa
12 TOT CARN
Avinguda Europa
13 RÀDIO MARINA
Ca la Guidó
14 FARMÀCIA TURON
Ca la Guidó
15 CAPRABO
Carrer Ses Falques
16 E.S. SARAS
Avinguda Europa
17 BAR RESTAURANT BONAVISTA
Carrer Valldolig
18 GALP HOSPITAL
Accés Costa Brava
19 GALP POLÍGON
Carretera de l‘Estació
20 PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Carrer Cristòfol Colom
21 CAPRABO
Carrer Cristòfol Colom
22 CAFETERIA COSTA BRAVA
Mas Florit
23 PEIXATERIA VALLS
Plaça dels Dies Feiners
24 XURRERIA LA PLANTERA
Avinguda Catalunya

LLORET DE MAR
1 AJUNTAMENT DE LLORET
Plaça de la Vila
2 FARMÀCIA JORDI MARTÍNEZ
Carrer Emili Martínez Passapera
3 EL CLIP (Ferblanda)
Carrer Carme
4 PERFUMERIA XALOC
Carrer Sant Pere
5 PEIXATERIA PUJOL
Carrer Vicenç Bou
6 FLORIST. EL MUNDO DE CARMEN
Plaça Lluís Companys
7 MERCAT MUNICIAL
Carrer Sènia del Rabich
8 FOLDER
Carrer Sant Pere
9 BAR SAN ANTONIO
Avinguda Vidreres
10 EL PUNTET
Avinguda de Vidreres
11 LLIBRERIA FENALS
Carrer de l‘Actor Pere Codina
12 EL PUNTET
Plaça Esteve Fàbregas i Barri
13 CAPRABO
Avinguda Vila de Blanes
14 FARMÀCIA MARIA TIBAU
Camí de l‘Àngel
15 CAPRABO
Avinguda Vila de Tossa
16 E.S. FLUID
Avinguda de les Alegries
17 ECOMAT
Avinguda de les Alegries
18 GALP
Avinguda Vila de Blanes
19 PASTISSERIA GUTIÉRREZ
Carretera de Blanes a Tossa
20 CAPRABO
Avinguda de Vidreres
21 PARÍS DEL RIERAL
Josep Pla i Casadevall
22 PdePA
Josep Pla i Casadevall
23 PdePA
Carrer Narcís Macià i Domènech
24 BAR CASAS COLGADAS
Avinguda de Vidreres

Aquest mes, La Marina estarà als establiments oberts
d'aquesta llista i en d'altres que ens vulguin acollir,
com els hospitals de Blanes i Calella

Servei integral de paqueteria
diari a Girona

Recaderia
i paqueteria

Distribució diària
Blanes - Lloret - Tossa

Magatzematge
i distribució

Transport

Servei urgent

C. Ses Falques, 33 Nau 5 · Blanes
Tel. 972 34 80 60 - 629 29 25 72
www.trascanaleta.com · administracio@transcanaleta.com
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TRANSPORTS PÚBLICS

AT E N C I Ó !

RODALIES

AUTOBUSOS

LLORET - BLANES (Estació Renfe)

Servei tallat entre
Malgrat de Mar i Blanes
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FEINERS (Directes)
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FESTIUS (Transbord Maçanet - Massanes)
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10.24

11.34

12.24
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17.17
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-
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8.00 - 21.00 cada 30 min

FEINERS
FESTIUS

5.00

7.00 - 21.00 cada 20 min
8.00 - 21.00 cada 30 min
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10.00 14.30 17.00

-

BARCELONA (Estació del Nord) - BLANES (Estació)
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13.15 19.00

-
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DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS
8.30

GIRONA (Estació de bus) - LLORET DE MAR
FEINERS (totes les parades)

FEINERS (totes les parades)
8.00

BLANES (Estació) - BARCELONA (Aeroport del Prat)
3.30 5.00 6.45 9.30 12.30 14.30 17.00
BARCELONA (Aeroport del Prat) - BLANES (Estació)
10.15 11.15 13.15 15.15 16.40 18.00 22.15

LLORET DE MAR (Estació de bus) - GIRONA

10.04 12.04 14.04 16.04

18.24 20.17 22.18
-

-

11.00 14.00 15.55 18.30

-

FEINERS (Transbord Maçanet - Massanes)
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-

BLANES - GIRONA (Renfe)
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BLANES (Estació) - BARCELONA (Estació del Nord)
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13.01 14.08 15.01 16.01 17.51 18.38

7.17

-

BARCELONA - LLORET DE MAR (Estació de bus)

-
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BLANES (centre) - LLORET DE MAR

LLORET DE MAR (Estació de bus) - BARCELONA
7.16

21.15 21.40

LLORET DE MAR- BLANES (centre)

BLANES - BARCELONA (Renfe)
6.47

7.20 - 20.50 cada 30 min

BLANES (Estació Renfe) - LLORET

Els trasllats es cobreixen
en autobús

FEINERS
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-

-

-

SEMIDIRECTES (Lloret de Mar - Vidreres - Girona)
7.00 7.30 8.30 9.15 9.45 10.45 11.30 12.45
13.15 14.45 15.30 16.45 17.30 19.00 19.45 21.15
22.45
DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS
7.30 9.30 11.30 12.30 13.30 15.30 17.30 18.30
20.30 21.30

9.30

11.30

15.30

17.30

SEMIDIRECTES (Girona - Vidreres - Lloret de Mar )
6.45 7.45 8.15 9.30 10.15 10.45 11.45
12.30 13.45 14.15 16.00 16.45 17.45 18.30
20.00 20.30 22.00
DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS
8.30

10.30 12.30 13.30 14.30 16.30 18.30
19.30 21.30 22.30

ENTREVISTA A SALVADOR ROCA (PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ RECVLL BLANES)

“La Creu de Sant Jordi és un premi a Recvll pel
servei a la cultura i la llengua catalana”
nostra cultura, mantenint-ho al
llarg d’aquests cent anys i essent
una de les revistes deganes
de Catalunya. També per la
trajectòria i prestigi dels Premis
Recvll al llarg de 56 anys.
Per què es va crear la revista
Recvll?
No tenim cap referència del que
va moure a aquella colla de nois
a fer Recvll. Però crec, encara
que jo no hi era, que per unes
inquietuds culturals així com
per fer un servei al nostre poble
a través d’un mitjà escrit amb la
nostra llengua.
Salvador Roca i Maria Mercè Roca. Foto: ACN
ALMUDENA MONTAÑO INDIA

La Generalitat de Catalunya ha
concedit la Creu de Sant Jordi
a l’Associació Recvll Blanes per
haver prestat serveis destacats
a Catalunya en la defensa de
la identitat en el terreny cívic i
cultural. Concretament, la Generalitat ha valorat el centenari de
la revista i la creació dels premis
literaris, que acaben de celebrar
la seva 56a edició. L’Ajuntament
de Blanes ha estat l’impulsor de
la sol·licitud, que finalment ha
obtingut el seu fruït.
Què representa per a l’Associació Recvll el fet de rebre aquesta distinció?
És un gran honor, ja que és una
distinció de prestigi i molt valorada al nostre país. La Creu de
Sant Jordi és un premi a Recvll

pel servei a la cultura i la llengua catalana. És un premi a
l’esforç de quatre generacions
que han treballat i treballen per
mantenir la revista i els premis.
Esperàveu rebre la Creu de
Sant Jordi?
Vam fer les gestions per sol·licitar la Creu de Sant Jordi al
ser conscients de la trajectòria
de Recvll al llarg d’aquests cent
anys, amb l’esperança que fos
reconeguda aquesta feina feta i
que fos premiada amb la Creu
de Sant Jordi, i així ha estat.
Què creu que ha valorat la Generalitat en el Recvll a l’hora
d'inclinar-se a fer aquesta concessió?
La trajectòria de la revista en
defensa de la nostra llengua i la

La longevitat de la revista
Recvll,
amb
cent
anys
d’història, és un mèrit molt
important. Com ha canviat la
revista en aquests anys?
En essència continua el mateix
esperit. En la forma ha canviat
adaptant-se als temps.
Exacte, els temps han canviat.
Quina visió de futur té la revista?
Els temps han canviat molt! El
futur és incert, ja que requereix un gran esforç econòmic
i humà. Estem treballant per
trobar idees i solucions per poder continuar, adaptant-nos als
temps actuals.
Quanta gent hi treballa actualment a la revista Recvll?
Hi treballen tres persones i
també alguns col·laboradors,
normalment dos o tres depenent del mes. Treballen però no
cobren. Ho fan desinteressada-

ment i això no té preu, i els hi
agraïm moltíssim.
La revista va ser la creadora
dels Premis Recvll de literatura, que enguany ha celebrat la
56a edició. Com valora la qualitat de les obres d’enguany?
La qualitat es manté exactament
igual.
Quanta gent ha participat en
cada categoria?
Aquest any hi han concorregut
un total de 99 treballs: 40 en
narració, 30 en poesia, 13 en teatre, 11 en retrat literari i 5 en
periodisme.
Quina valoració en fa d’aquesta participació?
Està en línia dels darrers anys,
tret del periodisme que enguany
s’ha declarat desert. En les altres categories hi havia més d’un
guanyador, però llastimosament
només hi pot haver un premiat.
Una de les novetats d’enguany
és el canvi de presidència del
jurat, que ha agafat l’escriptora
Maria Mercè Roca, substituint
Vicenç Villatoro.
Exacte. A més de canviar la presidència amb Maria Mercè Roca
també s’ha incorporat Rosa Maria Font, en el camp de la poesia.
I continuem els cinc membres
del jurat que ja hi érem anteriorment.
Quines impressions ha tret
enguany el jurat dels participants?

Els guardonats dels Premis Recvll 2020
Albert Canadell (Torelló) és
el guanyador d’enguany del
Premi de Narració Joaquim
Ruyra –dotat amb 2.500 euros- amb l’obra La Ferida. Canadell ja té algunes novel·les
publicades i ha guanyat diversos premis literaris.
El Premi de Poesia Benet Ribas –dotat amb 1.500 eurosse l’ha endut Joan Callau
(L’Ametlla de Mar) amb l’obra
Com l’hora blava. És autor de
diversos llibres de poemes,
tots ells guardonats en diferents premis literaris.
Pel que fa al Premi de Teatre Josep Ametller, dotat amb 2.000

euros, el guanyador ha estat
l’actor i director teatral Ramon
Madaula (Sant Cugat), amb
l’obra Els Brugarol. És la segona
vegada que guanya un premi
Recvll en aquesta categoria.
Amb una dotació de 800 euros,
el Premi de Retrat Literari Rafel Cornellà-Joaquim Abril ha
estat pel blanenc Jaume Planas, amb l’obra Un weekend
prop de l’estany, sobre el duet de
rock banyolí Kitsch. És la segona vegada que Planas guanya
un premi Recvll.
El jurat ha declarat desert el Premi de Periodisme Salvador Reynaldos, dotat amb 800 euros. yy

Els premiats d’enguany amb el jurat i les autoritats. Foto: Yoyo
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La valoració ha estat positiva, ja
que hem trobat guanyadors amb
gran qualitat.
Un altre canvi d’enguany és la
supressió del premi narrativa
infantil. Per què l’han tret dels
premis?
Aquest és un premi que no ha tret
Recvll. El premi estava patrocinat
per la Fundació Joan Petit, nens
amb càncer. Recvll hi va donar
acollida perquè ens va semblar
interessant afegir-hi aquesta modalitat. La Fundació, de moment,
ha decidit no convocar el premi.
Quanta gent forma part de l’Associació Recvll Blanes?
Està formada per una trentena de
persones que fan una aportació
econòmica mensual. Seria bo poder incorporar més gent a l’associació per continuar la tasca de la
revista i la dels premis.
Quines altres accions porteu a
terme?
Organitzem activitats relacionades amb la revista i també amb els
premis com, per exemple, algunes
exposicions amb motiu d’alguna
efemèride. També donem suport
a diverses iniciatives de cultura i
llengua.
Teniu previst organitzar alguna
activitat amb motiu del centenari de Recvll?
Sí. Si el virus Covid19 ens ho permet, inaugurarem el proper 10 de
juny una exposició amb motiu
del centenari de Recvll. Serà a la
Casa Saladrigas de Blanes.

